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 ןעּבעל ןיימ ןופ רעטעלּב
 .ןַאדַאק .בֹא ןופ

 דנַאב רעטרעפ

 .ןערהָאי עלעטימ יד ןיא

 (רעדליב טימ)

 ןָאשיײאיסָאטַא "סטרעוװרָאפ , ןופ ןעבענעגסױרַא

 .1928 ,קרָאי וינ



 ססעעצ+1881, 1928,

 טצ

 1, טז8/24 8

 .קרָאי ןינ ,ייוודָארב 476 ,.ָאק גנוטנורּפ טיעד-וטיפָא



 טל ַאהניא

 לעטיּפַאק רעטשרע

 .ערעיראק רעשירַארעטיל ןיימ ןופ ביױהנָא רעד

 1882 202020228686 6 6 6666 666 6624 . סערעטנוש רעגימייז ַא רוטַארעמיל
 16. .קרעוו ס'ווָאכעשט טימ טפַאשטַאקַאב עטשרע -- ."לעברַא עקטָאמ,
 188502020202 0225 6 א 6 6 שא * 2 2 א 2 64 6 6 6 6666 6666 6 "ףךצירענ לעפר,
 941 9995 56 5666... ן/סללעוַאה טימ טנאקעב ךילנעזרעפ רעוו ךיא
 9009 22 6266 6 66 6 6 6 2 4 ?אירורטלַא םָארּפ רעלווערט , סע'סללעוַאה
 08555555566 6666 24 "םוכודש ווווצ , --- ."שטעמ לעשנעדיוװַארּפ ע,
 205 0 2296 6666 6666 666 66 666 6. + 4 ךיז טרוסערעטניארַאפ סללעוַאה

 לעטיּפַאק רעטייווצ

 :"לקעי;
 8099 9559656 6666. + + ...-.++ טּפורקסונַאט רעד ןוא עמעהט וד
 8405 029966066 86 6 6 6 6 6 6 66 66... .. ן'סללעואה 'ייב דנעווא ןַא
 9005 5 .5.5556 66. + קירוצ טּפירקסונַאמ םעד רימ ןעקיש סעיוצקַאדער
 40595.95.5.556 666 666 6666 6666 6 4 . "יקנעי רעד לעקנַאי,
 415 2 2 2 2 2 2 2 6 2 א א א 6 6 א 4 א 4 6 2 א א 2 6 א א א 6 א 2 2 6 6 6 26 6 2. ךוב רעד
 4759... 6 40 א א 4 6 6 6 6 א 2 6 א 6. א א א 6 6 + "לקעי, ףיוא ןעקיטירק

 96. .סרעטרָאּפער ןעמוק סע -- .ןַאמָאר ןוומ ןעגעוו טביירש סללעואה
 רעשיטסילַאוצָאס רעד ןוא ףמאק רעכילרעניא רעד ןוא "לקעי"

 הן עא רע א יי א יא שי גנוגעוואב
 615... .5596+י ,.64666 66 6 * בולק ןעשירארעטיל ַא ןיא דנעווא ןַא
 6:..:60.+יי יי יי ,. 26. יי ןָאדנָאל ןיא ךוב רעד
 5524..5.:.660+ יי יי . ..יייי++ "סעסנעטסמָאקריופ,

 לעטיּפַאק רעטירד
 .ךעלעטלעוו עיינ טימ טנַאקַאב רעוו ךיא

 70.5555955.5.66 4 לוקס גנינוויא רעד ןיא עלעטש ןיומ רולרַאּפ ךיא
 79 2 20 2525556 666 4 סנעפפעטס ןלָאקנול ןוא טסואּפ גנינוויא וד
 45 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 22 "רעזייטרעוודַא לעשרווממָאק ,
 78... .5+. 4 קרָאי וינ רעטיירג ןופ ראיעמ ןעטשרע ן'רַאפ ןעלהַאוו
 85 252052082 082 2 4 4 4 6 4 א א 6 6 6 4 6 6 6 6 66 6. 6.6 2. 4 בַאשזד ידעטס ַא
 700 6 25 26 666 606 6 6 6 6 66 16 6. + ןעבעל םעד ןערידומטש העג ךיא
 8052... .6. 9666 י אֹמָארווא ןוא ןוא אקירעמַא ןיא סרעטרַאּפער
 8050 95:55.666 .+ סיר בָאקיישוד -- .סרעדרָאװקדעה סילָאּפ ןוא
 994...84 , 66. 2,266... טםינ ןעק ןוא ןערונַאפעלעט ףרַאד ךיא
 87 21 0 2 0 6 0 0 6 6 6 6 6 6 ++ * רעטעמ ַא ןַאפעלעט ן'פיוא רעוו ךיא
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 4...00 9 + 6 + + 0 6 + 0 6 + 59 4 + 6 9 + 6 0 5 9 4 + 4 9 + + סאמעהט ןופ רצוא ןַא

 095 2222 6 5266 6.6 6... + .. רעטסילַא:קעמ ימישוד ןופ ןעגיוא יד
 00. 6 6 2 6 6. 6 6 6 6 6 6 6. + * סנעגול יווװ רעטנַאסערעטנוא זיא תמא רעד
 07... .....5 4 עטסגורעדונ וד טומ ןוא עטסכעה יד טימ ךיז העז ךיא
 00 6 2255955566566 66. 29565566 2. + ?סטנעמניַאסַא , ענײמעגלַא

 לעטיּפַאק רעטרעפ

 ,דניירפ עץיינ

 556666666666...100 6666 6666 .,.955666 24 עיצולָאװער א
 10655.555556596 666. + סייטקענ -- .סרעטרָאּפער יד ןופ עכילטע
 107/5552555256665יה "ּםאש , רעד --- .ןערָאטקאדער-סגנולווטּפָא עכולטע
 110 ,רוועפעל ןיוודע--- .יוװָאה לרַאק --- .שיט ןעצרַאװש ןעגנַאל םעד םורַא
 111: 6 6 6 6 6 6 2 6 2 6 6 6 6 2 2 2 + ןעדוא ַא ןופ לעקיניוארוא ןַא --- .דיא ַא

 101 2 2222 0202 2 606 2 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 606 6 666 6 6 6 6 6 6 א + סעסנעפפעטס יוד
 110...-.-+4 60,026 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 א + + * ... סדוגּפאה וד
 198. . . ..ןעמענ עפנַאקַאב -- .ןאקנָאד -- .סרוועפעל וד --- .סיווָאה וד
 ןפ7 יי 8 8 58 5 6 9 + 9 6 68 5 8 58 5 8 5 8 0 5 5 8 4 6 9 5 4 ..... +  ןורמרוס ַא

 190. .225.256252 212. 6 8 + * 6 + 5 . סעצָארּפ סופוורד רעד

 לעטיּפַאק רעטפניפ
 .טײברַא-סגנוטייצ ןוא דומַארעטיל

 189 , 0 0 6 0 6 6 0 8 6 6 6 0 6 6 6 5 + 8 6 5 6 8 5 6 6 + 8 5 5 6 סגניּפילק גרַאב ַא ןופ

 -המחלמ -- .טדָאטש ןיא טווצ-המחלמ -- .ןעינַאּפש םומ המחלמ וד
 157 . .ףיש-לוקס ַא ףווא --- .רעגַאל ַא ןיא --- .1808 ןיא םזיטָאורטַאּפ

 1805 2 2220522 0666 66 6666 066 66:666666 64 עטעדנואוורַאפ וד ווב
 142..המחלסמ רעד ךָאנ ענעצס ַא -- .טווצ-חמחלמ ןיא ןעסַאמ-רעטרָאּפער
 144025550606 66 6 6 6 6 6 6 6 66 6 66 6 6666 6 א א אאא .... ןעטנַארגימיא
 טיי יי יי יי ... םענעצס עכולטע
 ַא -- .עלעדיומ ענעדנוֿאוושרַאפ ַא -- .ןעטכירעגילַאנימוירק וד ןוא

 181222.5.556 6568 א גאט פא אפיי דרָאמ ַאו --- ."םיעג רעשזדעב ,
 25..1205יי יי יי יי יי .. סייק אנילָאמ יד
 1005... יי יי יי יי יי סיוק קירמעּפ יד
 140200 0 5 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 יי + 0 6 0 5 * 6 6 +* 9 5 ןעסעצָארּפ עכולטע ךָאנ

 לעטיּפַאק רעטסקעז
 םענעצס עכילמע ,ןעשנעמ עכילטע

 167555.55656566666 2 ,566666 666 666 62 רעקוָארק דרַאשטיר
 185 :55555966 666 66 4 1,666 666 662 יי יי יי עגָאװערט ַא
 1089 66 6666 666 66 6666 6666. ,166 666 66 666 66. א + טלעווזור
 1765 55555:6.666 6... 4 4022 6666. 6 6. א ... סרעממָאג לעומעס
 178555555566666 6666 662 . 2.6 + 295. 6 א א ללוב ָאלַאפּפָאב
 1070 22 22 2 202 2 6 5 6 6 5 6 2 6 206 6 א 6 606 6666 6666 66 6 + טרעננאק קָאשט
 4815222666 606 6 6 6 6 6 6 6 66 606 6 66 666 666 6662 + שודייס לעטסָאה
 1895 202 2202 2606 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 666 16 666 66 א ןעבָארּפשעגסווא
 188... ..55556566 2 } 1,066 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 66 6 א רענעזעוועג ַא
 148/25 052 6208 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 66 666 66. . סרעטרָאּפער עלופטנַאלַאט
 1805 5556 6666 606 6 6 6 6 6666 6666 666 66 .. ןוקטָאּפַארק רעטעּפ



 לעטיּפַאק רעטעביז

 ,רוטארעטיל

 189............++.+.+-+-+ ...לַאטוַאװק ןעשידוא ןיא הנותח ַא,
 1400. 2. 255596 6 + ......+..+י+-..-.+ .ןתח רעטריטרָאּפמוא רעד,
 108...... 6... ..666............++.+-+. ךוב רעטייווצ ןיימ
 197 ,"סעמטסירק ס'רזעולא 'ר, ."געשט ָאגעשט ןופ עט'תדמושמ וד ,
 ..רעטכָאט ס'בוול םהרבא 6 "ר, -- ..ןתה םעד ןהָא הנותח א,

 908. ."ךירגיז ןוא ןרמימד, -- ."סלוטסטעק וד ןופ עשזדיאַאכעשט ,
 207........+יייייי*י---ןעגנוזעלרָאפ ןוא םסרוששקעל עשירַארעטיל
 908..........+-.++--+ . ןָאסלעכָאו רימידַאלוו ןוא זַארָאנָאב ןַאט
 9005 5526 526 66 6624 יי יי יי .. ףךערטשעג רעטנעכווצרַאפ ַא
 | .ןעגנוצעורעביא עשיסור ןוא ןעגנולהעצרע ענוומ

 4......918 עג... שש... ..+..+..+..... שוילעוו ןופ
 66............919..+-+י++.+++-+-++ ןעשינעגעגַאב עשירַארעטויל
 91055555565666 66 6666. . לַאהטנענָאז --- .רעשטרַא םַאיליוװ
 טומ טפַאשטנאקשאב ןוימ ;-- .גָאטסטרובעג רעגורהאו-ד/0 ס'יָאטסלָאט

 900... .. 6.6... 6.6... 6++..+.++..++ ן'ליװגנַאז
 סע .6565656566.6566656...,.2...1 66 ןעגנודַאלנווא רָאפ ַא

 לעטיּפַאק רעטכַא

 .ןעגנורעדנע

 996. 0 60 0 0 8 6 8 ס 6 6 90 9 9 6 8 5 5 + "לעשרו ןממָאק , םעד טזָאלרַאפ סנעפפעטס

 997.........+..+-..+."טדעטש ןופ דנַאש יד, -- .2גניקווריקָאמ,
 980 ,ילניקעמ טנעדיזערפ ףיוא סָאש רעד---.ךעלגיופ---סליקסטעק וד ןוא
 989............+-*י--.דשח רעדנעסקַאוו ַא -- .טסַאג רערעייט ַא
 988..........+++- ,רעזייטרעװדַא לעשריוממָאק , םעד זָאלרַאפ ךיא
 2206 ,ןעּפיט רָאּפ א --- .םעפַאק ערהיא ןוא וינעווע עמייווצ עגידסלאמאד יד
 -ַאפ עשידוא א -- .ןעלַאטרַאװק ןעטנַארגומיא יוד רעביא ןעריצַאּפש

 940 ,"םינתח ס'יננעפ , --- .רעלדעפ-ךוב רעשינעילַאטוא ןַא -- .עולומ
 944..........+.+++י+-++ רוועפעל ןיוודע --- .?רוטַארעטיל-דָאק,

 לעטיּפַאק רעטניינ

 ,"םטרעוורָאפ , ןיא קירוצ

 ןעכוזַאב וצ ןָא ביוה ךיא --- .ןהעגקעוװַא ןיימ ךָאנ רהָאי רעטשרע רעד
 .ןוופ סקַאט -- .ץַאק .ט -- .קינוער -- .עוצקאדער יוד
 24...946 .........+.-+++++++ ןוסעול .א -- .רעללומ .ל

 -בָאד ךָאנ רדפסח א 2 ."טטרעוורָאּפ , ןיא ןעביירש וצ ,ןָא ביוה ךיא
 940...........+..+-+++-++ עפַאק ס'קירעה -- .ןע'שטיוועז

 051 ,...12... 2. ....+.++ ?הריתי' המשנ יד, -- .ןַאמצלָאה .ב
 9045 20 2626 666 66 6... ."םטרעוורָאפ, ןופ עגַאל עשימָאנָאקע וד
 -- .ורערביול רָאטְסַא ןוא ענעצס ַא --- ."טַאלב דנעבא , ןיא "טילּפס, ַא

 קלוה סורָאמ
 .רעללימ 5 .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא יוזַא יוװ

 959 . ...ןעגנוגנודעב יורד --- .ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא ןוסעול .א --|

5 

98 



 .לעטיּפַאק רעטנעצ

 ."םטרעוורָאּפ , רעדנַא ןַא רָאג

 211:......+-:יןיקמורפ .א --+ .בילטָאג ןָאעל --- .רעבווצ רעוינ ַא
 ןוא -- ."סטרעוורָאפ, ןופ עטכישעג ס'ףָאגָאר ללה ןופ גוצסיוא ןא

 2/856556666 6666 6666 יי .++++ 1909 ןיא ןוא 7
 2/905:5.....יי-י-יי*-+ .ןעלקיטרַא עטכייל, --- .ןעסעיונ יולרעיירד
 2/9:......ייייי-יי-+* !רעקיטַאנַאפ ןיוק םונ טיוז רעקנעדיורפ,

 יד ןעלעטשוצ-ןעדירפֹוצ ידכ ןעטַאט ַא ךָאנ שידק ןעגָאז ןעמ געמ

 2880 .......:יי.+יי--י+י+ עיצַאזורַאלוּפָאּפ --- ."שידיא עשידיא,
 6:.:....280ייייייייייי-יי*:+**י+ /ןעלקיטרַאימוול עגידעכָאװ,
 288.........:ייייי*+י*+-***י/לומ זוא סָאװ, --- .ןעלקיטרַא ךָאנ
 293. .....אמעהט עטייווצ ַא -- .?? לזמ זוא סָאװ , ףיוא ןעטרָאװטנַא
 2049... .ייייוייפייי+י**++ רעלעט, --- ."ספישטרעקדנעה,
 290. ....."סטרעוװרָאפ, ןוא "גנוטויצ רעטייברַא, --- .1900 ןוא 3

 לעטיּפַאק רעטפלע

 .גלָאפרע ןַא ןופ ןעטָאש ןוא טכיל

 .טרעהעג טָאה גניק דרַאודע סָאװ .םעטסוס ןיומ ןעגעוו ןעטַאבעד
 298......טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ןעגנורעדנע יד ןעגעוו ףירב --

 ךיז ןעזָאלּפָארַא --- .עשינַאקירעטַא יד ןוא עסערּפ עשיאעּפָארויא ּוד
 .יייייי-..+..1ךיז וצ ייז ןעביוהפיוא רעדָא ןעסַאמ יד וצ

 ףירב ַא -- .עדנילב רַאּפ קעטָאילביב ַא --- .ךאלעגיופ םימ לשמ ַא

 801.......י:יייייייי-*+*-..טעקנַאב ַא ףיוא --- .סנערַאל ןופ
 5555..28000.22 555 יי יייייייייייי-++ רעבמוא ץרעה ולתפנ

 .ןעטַאבעד -- .גנורעטסווגעב עיינ ַא -- .ןעגנומיטש עיינ ,ןעטיוצ עיונ

 806......ןויסעיל --- .רעללימ --- .ןיקטעמאז --- .וקסוועשטנווו ---
 808.........ייייי-י/טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, -- ."תורדס, עיונ

 --- .םחוא ראפ ןעביירש וצ יוזַא יוו ןערידוטש םלוע ןעשיווצ העג ךיא

 811......--יירעזייה טנעמענעט יוד ןעשיווצ גנַאגרעטנוא-ןוז ַא

 818. ...טירטס וטסירק ףווא רָאטס ורעסָארג ַא -- .םינכש עטשניוועגנוא

 טכַאמ "טטרעוורָאפ , רעד --- .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ סקואוו

 91/........אקירעמא ןוא ןעסַאמ עשודוא יד ווב רעלוּפָאּפ רהיא

 921.........::יייייי+יי-:-י+*++ טלחעצרעד ןעזיור םהרבא סָאוװ
 רעליטש ַא --- .לאטוּפַאק ןווז ךאפ לענש וצ טסקאוו "טטרעוורָאּפ , רעד

 28......יייייייי--**י-* ן'רעללימ יאול טימ סיוטשנעמַאזוצ

 דנעבא, רעד -- .גנוטווצ א ןעבעגסיורַא ןעוואורפ "םורעגנעק, יד
 ןעמוק וצ טיירעב ןעניוז סורעגנעק יד --- .רעטנוא טהעג "טַאלב

 827......ןעגנוגנודַאב עכולגעמנוא רעבָא ןעלעטש ויז --- .ףלוה וצ

 ---ןעטייקגוהעפ ענעטלעז טומ דיא ַא -- .וזריושזד וונ ,ןייבדואוו ןוא
 599........ךעלעדנהיה -- .לעדלעו א -- .ןיגָאב סירָאב .רד

 880.......יי.ייי-:-+ .ןןָאשיואיסָאסַא-סטרעװרָאפ, ןופ עטימָאק א
 .טפַאשנעדייל ַא --- ."ןַאמלעגיופ ַא , --- .טוקיטענָאק ,דרָאפלימ-וינ ןוא

 898..........ייייייייי-*יי-+ סרוקיּפא רענאקורעמא ןא ---
 2.....89880...יייייייייייייי--*--+- םָאונָאּפ רעווענעשעק רעד
 8400 2 6 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 א א א 4 6 1 6 6 2 6 6 6. .+ . רָאטקאדער רעדיוו
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 לעטיּפַאק רעטפלעווצ

 ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא עלָאר ןייז ןוא ןידרָאג בקעי
 ןוא ןעלָאר .רעטַאעט -- .רעטַאעט רעשידיא רעד ןוא ןודרָאג בקעו

 92.....844 ...טכַאמ ןוא סולפנויא ס'ןידרָאג --- .רוטארעטול
 ---.רעלדא אראט --- .שילַאק אהטרעב -- .ןיצּפול --- .רעלדַא --- .רעלסעק

 849... . 209066 666 6 6666. 2 .ץנומ לעקיימ --- .שטיוװָאקשַאמ
 ןידרָאג --- ."גיל לאנָאשייק לוידע , -- .ץנעגילעטנוא רעזנוא ןוא ןידרָאג

 ענייז ןופ רעטקַארַאכ רעלאקידַאר רעד --- . סטרעוורָאפ , רעד ןוא
 2804 2 2 2 2022 2026 6 6 6 2 6 6 2 6 6 66 6 5.6 יי" .+ ןעסעיפ

 עקַאטַא ןַא --- .רעטַאעט ןיא ענעצס ַא --- ./טַאלבעגַאט , ןוא קיטוירק ַא
 588 ,"סטרעוורָאפ , ן'כרוד ףמַאק רעגידמערוטש א---?טַאלבעגַאט , ןוא

 ןוא ןודרָאג -- ףמַאק םעד ןיא ןעמענ ליוטנא לָאז ךיא טרעדָאפ ןעמ
 4860 2 , 2 2 6 6 2.6 656 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6666. 4 ..ייי-י-יי++ קוטורק

 870. .  .ףעקיטרַא-טיול א -- .לעּפַאמש ןייז --- .ןעטסנידרַאפ ס'ןידרָאג
 4/'/ 0 0 0 666 6 6 6 66 6 6 6 + .+ + ענליוו ןופ דרַאק-לעטסָאּפ עגירעיורט ַא

 לעטיּפַאק רעטנעציירד

 ,םייה רענעגייא ןַא ןיא "םטרעוורָאפ, רעד

 ."סטרעוורַאפ , ןופ סקואוו םעד ןערעיופ רימ --- .ייוודָארב טסיא 8
 870. ....555556666++ ,266 6 + ... "רעמונ לַאנרושז, ַא --

 8840 222 0.0 66 6666 6 66 66 666 + קוטורק א -- ."החּפשמה תרהט,
 עשיטַאמַארד וד, -- ."המחלמ, --  ."קוטורק ַא ףיוא קיטירק ַא,

 88/ 2 02 2222 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 יי יי = ...... "טלעװ

 898 ,"טלעוו רעשיטַאמַארד , רעד ןוא סעקַאטַא--- רָאטקַאדער ףיוא ןעלהאוו

 לעטיּפַאק רעטנעצרעפ

 .םייה רעטלַא רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא עיינ
 908....אקורעמא ןיא דניירפ ערעייז ןוא ןעטסידנוב -- ."דנוב , רעד
 401........שקורעמא ןייק טמוק תנמלא ןייז -- .טרעקעל לעשריה
 ןעלמַאז רימ -- .ץושטסבלעז רעשידלעה --- .ןעמָארגָאּפ עגוטולב

 ......י+.-יי-+-*--+--.סענעצפ -- .תונברק וד ראַפ עציטש
 411......יי--*-** ןעטסינווצ -- .ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילאיצָאס
 -- .וֹורַּפ ןייז -- .רעמערק !רַאקרַא --- .םווה רעטלַא רעד ןופ טסעג

 41402255256 6 6 6 6 66 6 66 6 6 6666 666 66. א ..++ (גרעב) ארוע
 -ראפ עמייהעג ןוא טויקגותעפ-רענדער --- .ןווארַאפ רעקסנומ םעד ווב

 417.595955.6.566.+4 6666 66 666 66 + 4 .י.י.י'-+-+-+. ןעגנולמאז
 .טייקכילטפַאשנעסיוו ןוא םוטגילייה -- .רערעל ערעייז ןוא ןעּפורג

 .... 22 גיי י-ייייייי-++ .רעטעפ רענעדלָאג, ַא ---

 מימ סויוורעטנוא ענוימ --- .יקסווָאלטישז .רד ןוא ?אקשובַאב, וד
 4556666..49452.59 6. + + ןָאטסָאב ,לָאה לעוינעפ ןיא --- .רהוא

 -סיכרַאנַא יד --- .קָאשוורק ןווז ןוא סרושטקעל ס'יקסווָאלטישז .רד
 4907... .....6 6.6 י י.י *.6'.י+-י'י+--י..'.י--. ןעט

 4990........... שטיווערוג --- .םיובנעזָאר לעדנעמ --- .סמעהערבווא
 עשיסור עטשרע וד -- .1008 רהַאי רעד -- .המחלמ עשיזענאפאו וד

 עשירָאטסיה יד ּווזַא ווו --- .טולב ןעכווט עיונ --- .עיצולָאװער
 481......קראיו וינ ןיא זנוא ייב טכלו העגּפָא ןעבָאה ןעגנורוסאפ

 486 9 0 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6.4 ...+-י+-+ םיסקַאמ
 4988: 06 0666 66 6 66 2 6. .*י שטיווָאמארבא ,3/ די .רעביל קראמ
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 רעד ףיוא ענעצס וד -- .אקורעמא ןייק ןעמוק ןייז --- .ונושרעג
 440....ןעפָאלטנַא זיא רע יוזַא יוװ -- .ןהעזסיוא ןייז --- .ֹורעפ

 -על ןייז ןופ ןעטנעמָאט עטסקראטש וד ןעגעװ ן'ינושרעג גערפ ךיא
 441 ,גרובלעסילש ןיא--.טווט םוצ טיירגעג ךיז טָאה רע יוו---.ןעב

 לעטיּפַאק רעטנעצפופ
 "םרושטיפ, יד ןופ עכילטע ןוא רעטייברַאטימ יד ןופ עכילטע
 480... 9. . + 2006 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 2 + .. שטיוורוה קוזויא קחצו
 498...... 2 060606 0606 6 6 6 6 6 6 6 6 א א 6 א 6 6 א א א .. דלעפנעוָאר סוררָאמ
 24....409.52 1066 606 6 66 6 66 6 666 66 2. + .....++++ רלטָאנַארַאב .מ
 4608... .526 יי יי יי יי םָאנָאר ללה -- .םיובנעגוופ .ב
 4407 0 222556 6066 6 66 6 6606 6666 6626 2 ןיקסעּפ .ש -- .ןיסעול .א
 408555555656.6 64 2.6. + + רעטייברַאמימ ערעדנַא --- .ןיבול .ז
 4015 255250506 606 606 6 6606 4466 6666. 6661 6 4 "ףעירב-לעטניב , רעד
 480505555555066 6 6 6 6 6 66 6 666 66 666 666 .. "סעקינטוורללָא , וד
 40055:55556666 6.6 64 "רענעמ ענעדנואוושרַאפ ןופ עירעלַאג יד
 24...400 ."טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, -- .ןעציוו -- .קיטורק רעטַאעג

 לעטיּפַאק רעטנעצכעז

 .רענגעג עכילרעניא ןוא עכילרעטיוא
 400 . 2902 252 6 66 6 6 6 6 66 6.6... "טייהרַאוו יד, --- .רעללומ ואול
 240455252062 06 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6666 26 6. . רימ ןעגעג עיציזָאּפָא ןא
 800 6 22 222 202 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6. 4 "טסווג-מייצ , רעד
 810 0 02 202 52 206 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6666... "גנוטייצ-ןעגרָאמ , וד

 210 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 א + . 1906 ,ץרעמ ןעט4 םעד ,גָאטנוז גנוטימ ַא
 -ולּפמָאק, ס'ןידרָאג -- ."םיוחה ַא ןהָא, ס'ןידרָאג ףיוא קיטירק א

 2108 2 222 2206 6 6 6 6 6066 6 606 666 66 22 םיריוטקָאד -- ."ןעטנעמ
 291 2 62 6656566666 2 4 קרעוו ס'ןידרָאג ןעגעוו ןעלקיטרא עירעפ ַא
 099.-.--...-יי*+ ,ןע'ןידרָאג ןעגעוו דנַאלסור ןיא טקנעד ןעמ סָאװ,

 לעטיּפַאק רעטנעצעביז

 רעד ןופ ןוא "סטרעוורַָאפ, ןופ טקואוו רערעטייוו רעד

 .הנוגעווַאב

 -- .עפַאו סוקראמ -- .1907 ןוא 1006 ןיא עגַאל עלעיצנַאנופ וד
 880....... ..אגיזזי+יייי+י+*י*+-++-+++ .דלעה ףלָאדַא

 2:8/ 6 2 62 5256 66 666 66. 4 .-++ רעגנוועלש .ב .ןעמווצ ערעסעב
 088- 2... . . . אקירעמַא ןופ גנוקעדטנע רעד ןעגעוװ רעדנעב ויווצ

 041...."סטרעוורָאפ, ןעגעוו ןעגנוטייצ ןוא ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא

 140 0 095959569 66 6. 4 "גנור רעטיוברַא; רעד --- .סנַאונוי ערעונוא

 646525255566 6666 6.6 6 66 2. + ןיקנעפ בָאקיישוד --- .ןָאדנָאל ריאמ
 -- .סבעד ןישדוי -- .קראו וונ ןוא יקָאוװלומ --- .גנוגעוואב רענוא

 945. .ןָאילעד --- .קראי וינ ןיא ןעדיא וד ווב --- .רעגרעב רָאטקיווװ

 סירָאמ --- .ןעלַאטרַאװק עשידיא וד ןויא ןעפמַאק-להַאוװ עטפַאחבעל
 עי יי יא יי אי א אי ר ןַאדנָאל ריאמ --- .טיווקליה

 סלרַאשט ,גנילָאװ שילגניא :ןעטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא עפורג ַא

 | .טַאקס יָארעל -- .סקוָאטס רָאטסאּפ זוָאר ,סקוָאמס ,לעטסָאר

 665......901יאייג+ייאיי+ייי-י+*יי+--++ סע טנַאמווס וד

 -עסַא ןוא ןוא אּפָארווא ןיא ןייוטסואוואב-ןעסַאלק ןוא םזילַאוצָאס
 * 6 0 * 8 0 6 6 0 6 9 0 6 6 60 6 6 90 + 9 6 * ,5 9 * 8 8 + 9 0 6 6 6 8 6 6 6 6 6 שאקיור
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 לעטיּפַאק רעטנעצכַא

 .ןעגנוריסַאפ ענעדיישרַאפ

 2046 6 2 5556666 6 6 6 66 666 6666... . ןערעמונ עטלַא גודנערעטעלב
 8600 26255566 66 66 6 66 656 6666... 6 5666 י.+*+-++ "עקשטנעב,
 808.......+4 . ."דרע רעד רעטנוא 'ןעפָאלטנא ןענווז 19 ךָאנ ןוא רע,
 2065 5552. 56 66. + אקירעמַא ןיא רעמוז ןעטשרע ןיימ ןופ גנַאלקּפָא ןַא
 801 . 9 6 * 8 8 * 6 5 8 9 5 + 5 6 5 6 9 0 * 5 9 6 6 6 5 5 6 סעצַארּפ אָאהט רעד

 569..........ןַאמלע אשימ --- .שטווװַארב .ַאיַאקסוװעשרַאסימָאק
 55::6...:..8/0י+-**י-++ קַאװיּפס .רד ןופ ףירב רעגירעיורט ַא
 20/1 0 62 556 6666 6 6666 666666 6.4 ןידרָאג בקעי ןופ טיוט רעד
 -סור ןיא רעמַאעט רעשידיא רעד -- .אקירעמא ןיא וקסנימַאק לחה

 20/45 2 6026 2 6 6 6 6 6 6 6 66 6 666 66 22 4 אקירעמַא ןוא ןוא דנַאל
 8/8- ...טנעס רענַאקירעמַא ן'פיוא ןעדיא ןעשיסור ַא ןופ ןעמָאנ רעד
 .עיסימָאק 8 -- .וועצרוב רימידַאלוװ --- .עגארפ עקנעלַאוװע וד

 681. ..:.. 2.5... שי. .ע א... 2... לייטרוא רעד
 8885 5 .5555595666 6.6 4 יי יי 1010 ןיא ןייּפמאק ןָאדנָאל רעד
 5.5.64.......880 6606 066 666 66 6 62 ןישַאמ-הילפ עטשרע ןיימ

 6655665566.......991++++++++:++++ ןייואװרַא ןוא סקנָארב יד
 4......8084 יי יי יי יי יי . לַארָאמ עיונ ַא ןוא "יטירעּפסָארּפ,
 8005... 6... ...... 6.6 .++++++*++ 'עליבוו רעגירהָאי-50 ַא
 555555:66666.666::.:6005:+4 עדירבעג-"טטרעורָאפ עגיקָאטש-10 ַא



 :דנַאב ןעטרעפ ןיא רעדליב

 == == == -= סללעואה ןעוד םַאולליװ
 היה הוח ןײד הוד היד יח ןיערק ןעוווטס
 יי ר א ר יא רעקָאװ ןעבסירב
 2 עא א א ראה טיַאר .יישזד יררעח
 2 א ר רעוא אה סנעפפעמס ןלָאקנול
 ת-- ת=  השש היט שש ךײט === וןוָאה לרַאק
 = יי נא א נא יא רוועפעל ןיוודע
 שי טיי י-ה הי= יח == דוגּפעה סנושטָאה
 הי הי יי ששה שיחה סח דוגּפעה ןאמרָאנ
 6 א עא ךאא ר -- זאראגאב ןאמ
 == == -- -- ןָאסלעכאו רימידַאלװ
 טי יי א יי = ןַאמרעגנוא ועגרעס
 יז טיי ידיד לי שקייח =חידיח = טזשד שטיוד ָאעל
 טי יי א טא ראג יא ףעול םאילליוו
 יי א א ר א רעללעפ טרעבלַא
 2 יא א א ראה גרעבנהעש םהרבא
 יי א יע אי אנא יא סולוג רואמ
 -- -- -- (1908 ןיא) ןַאהַאק .בא
 נא א א יא עפאו סוקראמ
 תי- דח  טשח ששה וחס ןוימשלָאה בָאקיישוד
 2 ר ר ראו ר ראא רעמערק ידאקרא
 ןוא איַאקסוואקשערב אנירעטַאקעי
 == -- -- וקסװַאלטישז םייח .רד
 === == -- (וקסנַאװולק .ס) םוסקאמ
 יי א יא א יי = רעביל קראמ

 -- -- -- שטוווָאמארבא (ןיער)
 טי יי נא ר ר ונושרעג ירָאגירג
 ו = -=- -- -- שט'וורוה קיזווא קחצו
 יי יי יא דלעפנעזָאר סיררָאמ
 יי יא נא נא א בילטָאג ןָאעל
 יי יא ר יא ןיקסעפ .ש .רד
 יה היח תחח החי ששה החחז/ חד ןיביל .ז
 א א ראג רעוא ןיקמורפ םהרבא
 יי א א א יא ןיווטיל םהרבא
 תשהי תחהמ יש ששה קח = ששה דלעה הףלָאדא
 == == -- רעגנוזעלש ןימַאשזדנעב
 היה ןשה הדת החח טקמ חח ןָאדנָאל ריאמ
 ת-- הוד זי -- 1910 ןוא ןאהאק .בא

 .ר

 שודויּפ ויב
 0005 == טל סו סטטסאטפ === טא הייס טאשיוססוס = הסמתלתליק
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 .לעטיּפאק רעטשרע

 .ערעירַאק רעשירארעטיל ןיימ ןופ ֿבױהנַא רעד

41 

 .םערעטניא-רעגיטייז א דומארעטיל

 טגידנעעג ךיז טָאה "רעטעלב, עזיד ןופ דנַאב רעטירד רעד

 רעדייא ."סטרעװרָאּפ , ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ייב

 "רעביא גיטיונ זיא .,ןעוועג זיא רעטייוו סָאװ ןעלהעצרעד לע ךיא

 עשירַארעטיל ןיימ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע ױזַא יװ ןעבענוצ

 ןעזָאלרַאפ בָאה ךיא רעדייא ןהעשעג רעבָא זיא סָאד .ערעירַאק

 דנַאב ןעזיד ןופ ךעלטיּפַאק ייווצ עטשרע יד ,"סטרעוורָאפ , םעד

 יד יו (1897 --- 1899) טייצ 'רעבלעז העד וצ רעבירעד ןערעהעג

 םייצ יד רָאנ רעבָא .דנַאב ןעטירד םעד ןופ ךעלטיּפַאק עטצעל

 עטסיימ ןוא ,ערעדנַא ץנַאג ןענייז ןעגנוריסַאּפ יד .עבלעז יד זיא

 .ערעדנַא ךיוא ןענייז ,טנַאמרעד ןערעוו סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ

 -על סלַא רָאנ טינ ,רוטַארעטיל ןיא סערעטניא רעטסנרע ןא

 ייב ךיז טָאה ,ןעפַאש וצ סעּפע ןיילַא רהעגַאב טימ ךיוא רָאנ ,רעז

 רעד ןיא טייקגיטעט ןיימ ךרוד ןעלקיווטנע וצ ןעגנַאפעגנָא רימ

 .?גנוטייצ רעטײברַא

 יד ןיא ,ןעננוטייצ עשילגנע יד רַאפ ןעביירש געלפ ךיא ןעוו

 ךילכעזטּפיוה טפַאשרעטייברַאטימ ןיימ טנעלפ ,ןערהָאי רעניצכַא

 רעשידיא רעד ןופ ןעבעל םעד ןעגעוו ןענארטייב ןיא ןהעטשַאב

 וצ .ןעלַאטרַאװק-ןעטנַארגימיא ערעדנַא ןופ רעדָא ,?דיַאס-טסיא,

 "עג טינ תוכייש ןייק ןעלקיטרַא עגיזָאד יד ןעבָאה קיטסירטעלעב

 סעּפע ןעריצודָארּפ ןעגעו טמיורטענ ןַאד בָאה ךיא ביוא .טאה

 ַא ףױא ןעװעג סָאד ןיא ,גנולהעצרע ןא ןופ עמרָאפ רעד ןיא
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 סָאד ןיא גננוכילקריוורַאפ ןייק וצ ,רענייטש ןעכילטיידנוא ץנַאנ

 .ןעגנַאגרעד טינ סלאפנעדעי

 -יײטרַאּפ ןעשילגנע רעזנוא ןיא ?ײטנַא ןיימ טפערטַאבנַא סָאװ
 ןענַאטשַאב סיואכרוד סָאד זיא ,"טיײקָאװדַא סנעמקרָאװ , ,ןַאגרָא
 -ַאנ עלענַאיצקַאדער ,קיטסיצילבוּפ עשיטסילַאיצַאס ןעלעטשוצ ןיא

 טימס .ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסילַאיצַאס עשיטערָאעט ןוא ,ןעציט

 -דַא רעד .ןָאט וצ טַאהעג טינ טײברַא עזיד טָאה קיטסירטעלעב

 "טייקָאװדַא סנעמקרָאו, ן'רַאפ ןעבירשעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,לעקיט

 ,(421 שזרייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) ?םזילַאער , ןעמָאנ ן'רעטנוא
 ,רעטקַארַאכ ןעשיפָאזָאליפ ןימ ַא ,ןעטקַארטסבַא ןַא טָאהעג טָאה
 רע זיא קרעװו רעשיטסירטעלעצ רעטמיטשַאב א ןופ קיטירק טימ
 ,ןעדנובראפ ןעוועג טינ

 -רַא, רעד ןיא ןעפרָאװעגננײרַא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש
 -רַאפ ןעוועג טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג ןיימ ןיא ,"גנוטייצ רעטייב
 -ַאֹּפ ןוא רָאטַאטינַא ,טסילַאנרושז סלַא ןעטכילפ עניימ טימ ןעמונ

 ןיא סערעטניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןיימ טימ ןוא ,רָאטַאזירַאלוּפ
 ,םזיניװרַאד ןוא םזילַאיצַָאס ןעשיווצ תוכייש רעד

 -רַאפ ןיימ ןופ רחָאי רֶאַּפ עטשרע יד ךיא בָאה שילגנע ףיוא

 ןוא ;גינייו ןעבירשעג "ננוטייצ רעטײברַא רעד טימ גנודניב
 ןָאטעג סָאד ךיא בָאה ,קיטסירטעלעב עטונ ןעזעלעג בָאה ךיא ןעוו

 -ופ ןיא סערעטניא ןיימ .בײרטרַאפ-טייצ ןעניטסייג ַא סלַא רָאנ

 .רעטקַארַאכ "ןעשיטַאבעלַאב , 8 טאהעג טשרעוצ טָאה רוטַארעט

 ,יירעקעהט ,סנעקיד ןופ קרעוװו יד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו

 ,ערעדנַא ןוא סמיישזד ,סללעוַאה ,ןרָאהטאה ,טָאילע שזדרָאשזד

 -ענ יד נעלפ ךיא .עיזַאטנַאפ ןיימ ןעהילנוצ רימ ייב ךיז טנעלפ
 ַא .ןעניוא יד רַאפ יו ןהעז סענעצס ןוא ןענָאזרעּפ עטרעדליש
 ,רוטַאנ רעלופלהיפעג ןוא רעלופטנעמַארעּפמעט ,רעכַאװ רעד טנַאד

 -ַּמִא ךיז ךיא געלפ ,רעטָאפ ןיימ ןופ ט'נשרי'ענ בָאה ךיא עכלעוו
 -ליש עכייר-רילָאק עדעי ףיוא ,טערטרַאּפ ןעלעה ןעדעי ףיוא ןעפור

 .ננוררעטסײגַאב ןיא ןעננערבניירא ךימ סָאד טנעלפ טפָא ,גנורעד
 רעד יוװ יוזא ,ןערעוו ןעסעגרַאפ ךָאנרעד רעבָא טגעלפ ץלַא סָאד

 -ניֹא טּפיוה ןיימ .גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עקרַאטש ַא ןופ טקעפע



 18 ץרעירַאק רעשירַארעטיל ןוימ ןופ ביוחנָא רעד

 ץנַאג ַא וצ ןערעהעג סָאװ ,ןעדנַאטשנעגענ ןיא ןעגעלעג זיא סערעט

 .רוטַארעטיל יװ טלעוו רעגיטסיינ רעדנַא

 ,רעכיב עטשרע יד ןעשיווצ .עיזעָאּפ ןעזעלענ טפָא בָאה ךיא

 עלופ ןעוועג ןענייז ,אקירעמא ןיא ןעברָאװרע ךיז בָאה ךיא עכלעוו

 ךָאנ ךיז ןעניפעג ייז) ןעטעָאּפ עשילגנע עסיורנ יד ןופ סטעס

 עטבילַאב עניימ טַאהעג בָאה ךיא .(קעטָאילביב ןיימ ןיא טציא

 "סדריאװו ןופ ,יללעש ןופ ,ןָארייב ןופ קרעוװ יד ןיא ןעטכידעג

 ייז נעלפ ךיא ןוא ,ןעטעָאּפ רענַאקירעמַא יד ןופ ןוא ,הטרָאװ

 "רַאפ ךיז ךיא געלפ ייז גידנענעייפ .רעדיוו ןוא רעדיוו ןענעייל

 טרעצנַאק ַא ףיוא ,טרעצנַאק ןעשילַאקיזומ ַא ףיוא יו ,ןעמיורט

 ַא זיא'ס .טַאנָאמ ַא ןיא רעדָא ךָאװ ַא ןיא לָאמ ןייא ןעמ טהעג

 ַא ןעזעל וצ ןעוועג רימ ייב ןַאד זיא בוט-םוי אזַא טא .בוט-םוי

 ,גנולהעצרע ענעבירשעג-?ופטנַאלַאט ַא רעדָא עמעָאּפ

 בָאה ךיא סָאװ ,רעד ןעוועג זיא סערעטניא רעדנַא ץנַאנ א

 "גנוטייצ רעטיײברַא, ריפ עטשרע יד ןיא גנונעװַאב רעד ןיא טאהעג

 -נורעטסײנַאב ענעי ןופ ענייא ןעוועג רימ ייב זיא סָאד .ןערהָאי

 ,תבש רעדָא בוט-םוי ףיוא טקנערשַאב טינ ןענייז עכלעוו ,ןעג

 סע .העש עדעי טעמכ ,גָאט ןעדעי ךרוד ךייא ןעגנירד סָאװ רָאנ

 ןעגָאז סָאד ןעק ךיא .בוט-םוי ןעוועג רעמיא רימ ייב ןַאד זיא

 .גנוביירטרעביא ןהָא

 "ניא ךיז רוטַארעטיל טימ ןערהָאי ענעי ןיא טָאה יורפ ןיימ

 "םַאוקרעמפיוא ןיימ ןעגיוצעג טָאה יז .ךיא יו רחעמ טריסערעט

 -לָאט ןופ טייקפיט רעשירעלטסניק-שינָאלָאביסּפ רעד וצ טייק

 .ןעביירש ס'יֵָאטס

 -נעייז ךָאנ ןעזעלענ "אנינערַאק ַאננַא, ןייז ןעבָאה עדייב רימ

 ןַאמָאר רעד .וועיק ןיא יז ןוא ענליוו ןיא ךיא ,דנַאלסור ןיא גיד

 -עמַא ןייק ןערהָאפּפָא רעזנוא רַאפ רהֶאי ַא טימ ןענישרע זיא

 םעד ןופ סָאלק ןעטצעל םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד ---אקיר

 .םחיא טימ ט'שער'ענ טָאה סע .טוטיטסניא רערעל רענליוו

 .ןעזעל וצ םהיא טּפַאכעגוצ ךיז טָאה ןָאזרעּפ עטנעגיפעטניא עדעי

 רצּפָא קרעוו ַאזַא םוא רעבָא .ןעזעלעגרעביא ךיוא םהיא ךיא בָאה

 ןיא .ןעװעג ןַאד ןענייז רימ יו רעטלע ןייז ןעמ ףרַאד ,ןעצַאש

 ןעו ,אקירעמַא ןייק ןעמוק רעזנוא ךָאנ רהֶאי סקעז טימ ,8
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 רַאפ סע טָאה ,לָאמ ןעטייווצ א טנעיילעג ךוב םעד טָאה יורפ ןיימ
 -ענ םהיא ןענעוו טָאה יז .גנוטיידַאב רעדנַא ןַא ראג םַאהעג רהיא
 -ַאב עטנַאסערעטניא טכַאמעג ןוא ,גנורעטסיײנַאב סיורג טימ טדער
 -רעביא ךיוא ןַאמָאר םעד ךיא בָאה ןַאד .םהיא ןענעוו ןעגנוקרעמ
 ןהעזרעד ךיוא רעדליב ענייז בָאה ךיא ,לָאמ ןעטייווצ ַא ןעזעלעג
 -ניא רעניטייז א ןעוועג ץְלַא רעבָא ןיא סע .ןעגיוא עיינ טימ
 ,(211 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) רימ ייב סערעט

 -ירעמַא יד ןופ קרעװו יד ןעזעלענ הדמתה טימ בָאה ךיא
 ,סמיישזד ןוא סללעוַאה רעביירש עשיטסילַאער רענַאק
 רימ ןיא "םעּפעל סאלייס ןופ ערעירַאק יד , ןַאמָאר סע'סללעואה
 ,טייצ א ןיא טפיוקעג םהיא בָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג ןעלעפעג ױזַא
 ךוב רעזיד) .ענעשעקס ןיימ רַאפ טינ ןעוועג זיא זיירּפ ןייז ןעוז
 ענעי ןופ ןעבילבראפ רימ ייב ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא ךיוא זיא
 -ערטש עשירָארעטיל וצ טקעריד טָאה ץלַא סָאד רעבָא (.ןערהָאי
 ,טרהיפענ טינ ןעגנוב

,2 

 םימ טפאשטנַאקאב עטשרע -- ..?עברא עקטָאמ,
 .קרעוו ס'וװָאכעשט

 -עפ ןעבירשעג טּפָא ךיא בָאה "גנוטייצ רעטיײברַא, רעד רַאפ
 תוכייש עסיוועג א טאהעג ןעבָאה ייז ןופ ענינייא ןוא ,ןענַאטעיל
 ןענַאטעילעפ ענעי ןיא .עטייו ַא רהעֹז םגה ,קיטסירטעלעב ֹוצ
 א זייו-רעטרע ךיא ןיפעג ,טציא ייז זעל ךיא ןעוו ,("תורדס,)
 טגייצ בור סָאד .טפַארק-סגנודליבנייא עשיטסירטעלעב ןופ ןמיס
 א ףיוא רַאנָאז לָאמַא ,ןעהיור א ףיוא סױרַא ןעטרָאד סָאד ךיז
 .ָאד ךָאד רעבָא זיא ?עדנערעק רעד ,רעגייטש ,ןערַאגלואוו

 -עיפעפ ַא ןעגעוו קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנייא רימ זיא לָאמ ןייא
 טָאה סע .על'החשעמ עשיטסירטעלעב ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןָאט
 ןייז טכיורבעג רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא ןענעו טלעדנַאחעג ךיז
 םהיא טָאה ןעמ זַא ,טפָא ױזַא עקלײשטַאפ ַא טָאטשנא לעברַא
 עלהשעמ יד בָאה ךיא ."לעברַא עקטָאמ , ןעבעגעג ןעמָאנ ַא
 טצעזענטרַאפ רהיא בָאה ךיא ןוא ,"הרדס, א סלַא ןעבירשעגנ
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 .ןעמונעגסיוא טָאה "הרדס , יד .ךָאוו עטירד א ןוא ךָאו עטסקענ

 ןעגנערב טנייה רימ לָאז ןעמ ןעו .1899 ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טּפירקסונַאמ םעד ךיא טלָאװ ,"סטרעוורָאפ , ן'ראפ עציקס אזַא

 -עג ַא ןעוװעג רהיע ןיא זיא ,ךָאד ןוא .קירוצ טרעקעגמוא ךיילנ

 .סערעטניא-סגנוטכַאבָאעב ןופ רוּפש רעסיוו

 -ולָאװער רעשיסור ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא

 טָאה רע .קושז ןעמָאנ ן'טימ דנַאלסור-דיז ןופ טסירק ַא ,רענָאיצ

 טוג ןעוועג זיא רע ןוא רוטַארעטיל וצ גנוניינ עקראטש ַא טָאהענ

 רעשיסור רעד ןיא ןעמוסעגרַאפ ןאד זיא סָאװ ץלא טימ טנַאקַאב

 עקטָאמ, ןעזועלענרעביא םהיא רַאפ ךיא בָאה ,קיטסירטעלעב

 רַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ??עברַא

 .לַאניגירַא םעד ןיא נידנעקוק ,גינעווסיוא ףיוא טכַאמענ םהיא

 זיאס, :ןעװעג טקידרעװ ןייז זיא ,טנידנעעג בָאה ךיא ןעוו

 טינ רָאנ בָאה ךיא .טכעלש טינ רעבָא זיא'ס .ךאז עטכייל א רחעז

 ."קיטסירטעלעב וצ טנַאלַאט טָאה רחיא זא ,טסואוועג

 ןוא ."רענניפ יד ןעסייב, ןעמונעג רימ ייב ךיז ןעבָאה סע

 עניטכיוו ןופ קרעוו יד ןעזעל וצ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה םעד ךרוד

 ,טייקמאזקרעמפיוא עיינ א טימ ,ןעטסירטעלעב

 ַא סלַא טנעקרענַא ןערעוו וצ ןעגנַאטעגנָא ןַאד טָאה ווָאכעשט

 -יײװַאב ןעמונעג ךיז טָאה רע) דנַאלסור ןיא טפארק עשירדַארעטיל
 ןיא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ןעלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ ןיא ןעז

 בָאה ךיא ןעכלעוו ןופ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא קושז .,(אקירעמַא

 -עשט ןופ דנַאב ַא ןעהילענ רימ טָאה רע ,ןעמָאנ ןייז טרעהעג

 -ףומכ) "ידויק עירומכ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןעגנולחעצרע ס'וואכ
 .ךעל'השעמ ןייק ןענופעג טינ ייז ןיא בָאה ךיא .,(ןעשנעמ ענ
 רָאנ ןיא סע זַא ,טכודענ ךיז טָאה ריס .ןעבעל ךעלקיטש םתס

 ,טלהיפעג ךיא בָאה ךָאד ןוא ;ןעכיירש וצ סָאװ ןענעו ָאטינ

 -סנעבעל ַא ןיא ןיירַא ווָאכעשט רימ טמענ עציקס רעדעי ןיא זַא

 ַא ןופ טייקכילריטַאנ ןוא טייקכילקריו זיא סע זַא ;לעקניװ

 .ןימ םעיינ

 -ָאוער א טכאמענ חמ ןיימ ןיא טָאה ןעננולחעצרע דנַאב רעד

 .עיצול

 ןעזעלענרעביא ןַאד ?אנינערַאק ַאננַא, ס'יָאטסלָאט בָאה ךיא
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 ןענופעג ןַאמָאר םעד ןיא ךיא בָאה רעדיוו ןוא ,לָאמ ןעטירד םוצ
 "ןיא-טינ ,רעפיט ,רערהעלק ןערָאװעג רימ זיא רע .םעט םעיינ ַא

 ןעשנעמ יד ךיא טלָאװ רעהירפ יו ױזַא ,רעטנַאסערעטניא ךרע

 ךיז ךיא טלָאװ טציא ןוא ,ןעטייוו ןופ ןהעזעג תומשנ ערעייז ןוא

 .ייז וצ טנעהָאנ ץנַאג טקורעגוצ

 עבילטע ןעזעלענרעביא לָאמ ןעטייווצ םוצ ןַאד ךיא בָאה ךיוא

 -ַאב יד ןופ ערעדנַא ןוא ,ןעננולהעצרע ערעצריק ס'יָאטסלָאט ןופ

 .קיטסירטעלעב רעשיסור רעד ןופ קרעוו עטמיר

 -רַאפ רע זַא ,םורַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טהעז שנעמ רעדעי

 ןוא ;רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ יוװ רעסעב ןעשנעמ טהעטש

 רעד .ןעשנעמ ןעדעי ןענעוו תמא סָאד זיא רעטלע ןעסיוועג א זיב

 ,רעד וליפַא טנערעל םהיא ןופ ןוא ,ךוב רעטסעב רעד זיא ןעבעל

 יד בָאה ךיא ןוא ;ףרָאד םענעפרָאװרַאפ א ןיא טניואוו סָאװ

 ענעדישרַאפ ןופ ,ןעּפיט ןופ דירַאי ַא ןיא טבעלעג ןערהָאי עטצעל

 ןעמעלַא וצ ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעסערעטניא ,ןעקַאמשעג ,ןערוטַאנ
 ןיימ טציירעג ןעבָאה סעלַא ןוא עלַא  .טקוקענוצ סעלַא וצ ןוא

 ,רוטטַארעטיל רערעסעב רעד ןיא ךיא בָאה ָאזלַא  ,טייקנירעניינ

 ךיא .תורצוא עיינ ןענופענ טציא ,רעשיסור רעד ןיא ךילכעזטּפוה

 ן'תמא ןיא ךיא ןיב דוטַארעטיל רעשיסור רעד טימ זַא ,ןענָאז ןעק

 ןעוועגנ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעזיד ןיא-טשרע ןערָאװעג טנאקאב

 ,אקירעמַא ןיא ןהעצ רחָאי א

 רעכלעוו ,סערעטניא ןַא ןעפורענסיורַא רימ ןיא טָאה סָאד

 טלָאװ ךיא יװ ױזַא ,טפאשנעדייל ןופ דַארג םעד טכיירגרעד טָאה

 | .שוח םעיינ ַא טקעדטנע ךיז ןיא

 "גנוטייצ רעטײברַא  ןערעמונ יד ךרוד טנייה קוק ךיא ןעוו

 םעיינ ןעזיד ןופ סנעכייצ ייז ןיא ךיא קרעמאב ,ןערהָאי ענעי ןוּפ

 ,רימ ןיא רעננוה

3 

 ,"ךצירענ לאפר,

 -רַאּפ .העז) דניירפ רענַאקירעמא ןיימ ,גנידלָאּפ .ק סמיישזד
 רעמירַאװ א ןעוועג זיא ,(297 שזדייּפ ,דנאב ןעטירד ןיא טערט
 -עג רעטנעהעג זנוא טָאה סָאד ןוא ,רוטַארעטיל ןופ רעבָאהביל



 9 ערעירַאק רעשירַארעטיל ןיימ ןופ ביֹוהנָא רעד

 ןעמַאזוצ ןערהָאפעג ןענייז רימ ןעוו .ןערעדנַא םוצ רענייא טכַאמ

 םימ ןעמונרַאפ ןעוועג טּפֶא ןעסעומש ערעזנוא ןענייז ,ּפָארוי ןייק

 "עגוצ רימ טָאה רע .קרעוו ערעייז ןוא רעביירש עשיטסירטעלעב

 ןעשידיא םעד ןופ ןעציקס שילגנע ףיוא ןעביירש וצ קשח ןעבעג

 ןעטירד ןופ 248 ןוא 844 שודייּפ העז) אקירעמַא ןיא ןעבעל

 .(דנַאב

 -כיר ַא ןעמוקַאב ןעבָאה ןעבעל ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עניימ

 "עב ַא -- טנַאקַאב טונ זיא טסירטעלעב רעדעי רעכלעוו טימ ,גנוט

 ,רעהירפ .ןעפור ױזַא סָאד ןעק ןעמ ביוא ,גנוטכיר עשיטסירטעל

 טתס ךימ יז טגעלפ ,ךַאז עטנַאסערעטניא ןַא ןהעז געלפ ךיא ןעוו

 ןיוש ןָאזרעּפ יד רעדָא ענעצס יד ךיא בָאה טציא ןעריסערעטניא

 םָאה סע .טקנוּפדנַאטש ןעשירעלטסניק ַא ןופ ןעצַאשּפָא ןעמונעג

 ךיא סָאװ סָאד יצ ,עגַארפ יד טעּפעשטעג נגידנעטש רימ וצ ךיז

 ,גנולהעצרע ןַא רַאפ לַאירעטַאמ סלַא טרעוו ַא סעּפע טָאה העז

 .ןעקוקוצ רעטנעהענ ,ןעקוקוצ רהעמ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 רעהירפ ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעכַאז ןעקרעמַאב וצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא

 .טייקמשאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצעג טינ רשפא

 ,רוטַארעטיל ןופ טייקנהעש יד טצַאשעגּפָא רעסעב בָאה ךיא

 ,עיױעַאּפ יד ,ןעבעל ןיא ןעטייקנהעש ןעמונַאב רעסעב בָאה ךיא ןוא

 .טייקכילקריוו רעטסשיאַאזָארּפ רעד ןיא טפָא ךיז טניפענ סָאװ

 -ָאװעג טנַאמרעד זיא (988 שזדייּפ) דנַאב ןעטירד םעד ןיא

 עמרָאפ רעד ןיא קרעוו אדנַאגַאּפָארּפ ַא ,"ךצירענ לאפר, ןיימ ןער

 -עלעב ןייר ַא טָאה רהיא ןופ לייט רעסיורג ַא .גנולחעצרע ןַא ןופ

 עכַאזרוא טּפיױה יד ןעוועג זיא סָאד ןוא .,רעטקַארַאכ ןעשיטסירט

 אקירעמַא ןיא טַאהעגנ טָאה לעכיב רעד סָאװ גלָאפרע םעד ןופ

 רעטנוא, ןערָאװעג ןעזעלעג זיא רע ואוו) דנַאלסור ןיא ךיוא ןוא

 'ו .("דרע רעד

 -עב סלַא גלָאּפרע רעטשרע ןיימ ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאד

 דניירפ ;ןעטנעמילּפמַאק עמירַאװ ןעמוסַאב בָאה ךיא .טסירטעל

 טדערעג "ךצירענ לאפר, ןענעוו ןעבָאה דנייפ עגינייא ךיוא ןוא

 .רעטרעוו-ביול טימ

 רעביא קרעוו ןעכילטפַאשנעסיוװ ַא ןעניטרעפוצוצ ןַאלּפ ןיימ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 0

 .טייז ַא ןָא ןערָאװעג טקורענּפָא זיא םזילַאיצַאס ןוא םזיניװרַאד
 "יו יו רחעמ ךימ טהיצ רוטַארעטיל זַא ןעלהיפ ןעמונעג בָאה ךיא
 | ,ןעננוכוזרעטנוא עכילטפַאשנעס

 ,עשרַאװ ןופ ,ן'ץרּפ ,? .י ןופ רימ סָאד זיא טייצ רענעי םורַא
 -לעװ ,ןעגנולהעצרע עקניצרוק טימ לעקעּפ רעטשרע רעד ןעמוקעגנַא
 טלהעצרעד ןיא סע יװ ,ןענישרע טינ ץענרע ןיא ךָאנ ןענייז עכ
 ןעזעלעגרעביא ייז בָאה ךיא ,דנַאב ןענירָאפ םעד ןיא ןערָאװעג
 -רַאפ ןעגנולהעצרע יד בָאה ךיא ןערָאװעג טקיצטנע ןיב ןוא
 ןענעו ןעבירשעג ןוא "גנוטייצ רעטײברַא רעד ןיא טכילטנעפע
 ,ייז

 -ענ םייב ןעטלַאהעג טשרע ןַאד טָאה רוטַארעטיל עשידיא יד
 ,ךַארּפש עשירַארעטיל ַא טלַא ,ךַארּפש עשידיא יד ,ןערעוװו ןערָאב
 ,ןעדיא עטנענילעטניא ןוא ,היור ןוא םיִרָא רחעז ןעוועג ךָאנ זיא
 ,ןעלקיטרַא רעדָא ןעגנולהעצרע עשידיא ןעזעלעג ןַאד ןעבָאה סָאװ
 "רוטארעטיל עשידיא , קורדסיוא רעד .םַאנסיױא ןַא ןעוועג ןענייז
 .סַאּפש א יו טעמב ןעננולקעג ךָאנ טָאה

 בָאה ,סערגנַאק רעכירוצ םעד ףיוא ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןעוו
 רעכלעוו ,טסילַאיצַאס ןעשירָאגלוב ַא טימ ךערּפשעג ַא טַאהעג ךיא
 -ור רעד ןענעו טסעומשעג ןעבָאה רימ .שיסור טדערעג טוג טָאה
 -עג ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,טָאה רע ןוא ,רוטַארעטיל רעשיס
 ןעטכַארטַאב ןערָאנלוב רימ, :עדנענלָאפ סָאד רהעפעגנוא טנָאז
 ךיוא ןעבָאה רימ .ענעגייא ןַא יו טעמכ רוטַארעטיל עשיסור יד
 ןייק טינ רעבָא טָאה ךַארּפש עשירַאגלוב יד ,ןעשנעמ עלופטנַאלַאט
 -נַא ןיא ןענייז רעביירש עשירַאגלוב ,טלעוו רעד ףיוא גנוטיײדַאב
 ןערוטַארעטיל יד וצ ךיז רימ ןעהיצ ,טנאקַאב טינ רעדנעל ערעד
 ןופ ,דנַאלשטייד ןופ ,ךיירקנַארפ ןופ --- רעדנעל עסיורג יד ןופ
 זיא שיסור וצ םירָאװ ,דנַאלסור ןופ ךילכעזטּפיוה דעבָא ,דנַאלננע
 ."בורק רעטנעהַאנ ַא ןושל רעזנוא

 רעשינעמור א ןענאטשענוצ ךָאנרעד זיא ךערּפשעג רעזנוא וצ
 ַא ,דיא רעשיסור ַא ,(ארעג) ונאשזדָארבָאד ןעמָאנ ן'טימ טשגעלעד
 זיא ןוא ןעינעמור ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,טסילַאיצַאט
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 ןיא רעקיטירק ןעטסניטכיוו םעד רַאפ ןערָאװעג טנעקרענא ןעטרָאד

 ןעועג ןיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז .רוטַארעטיל רעשינעמור רעד

 .ץַאק

 -ונעג לײטנַא עיסוקסיד רעד ןיא טָאה םהיא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא .(ןעמור רע'תמא ןא) טָאנעלעד רעשינעמור רעטייווצ ַא ןעמ

 סָאװ עבלעז סָאד טגָאזעג ןעינעמור ןעגעוו ייז ןעבָאה ןיײמענלַא

 -טנַאלַאט ןַארַאפ :ןעירַאגלוב ןענעװו טנָאזעג טָאה רַאנלוב רעד

 -ור יד ןעלקיוטנע וצ שנואוו ַא ָאד זיא ךיוא ;רעביירש עלופ
 -ענ טינ ןענייז ןעשנעמ עטעדליבעג רעבָא .,רוטַארעטיל עשינעמ

 ןיא טנענילעטניא רעדעי טעמכ .טסנרע רהיא ןעמענ וצ טניואוו

 זיא קורדנייא רענײמעגלַא רעד ןוא שיזיוצנַארפ טדער ןעינעמור

 .ךיירקנַארפ ןופ ןעמוק זומ רוטַארעטיל ע'תמא זַא ,ןעטרָאד

 רימ יו קנעדעג ךיא ןוא ןערעזנוא סעומש ןעזיד קנעדענ ךיא

 -בָאֹד .אקירעמא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןענעוו טדערעג ןעבָאה

 סָאד רהעפעגנוא טגָאזעג רעביירש עשידיא ןעגעוו טָאה ונאשזדָאר

 -רעד ןעבָאה ןעטַאנעלעד ייווצ ערעדנַא יד ןוא רע סָאװ עבלעז

 םהיא טימ ןיב ךיא ןוא .,ןעכַארּפש-רעטומ ערעייז ןענעוו טלהעצ

 | ,ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג

 -עטניא ןעשיווצ גנוניימ עניימענלַא יד ןעוועג ןַאד זיא ױזַא

 .ןעדיא עטנעניל

 -ערטש עשירַארעטיל עניימ ןעגעוו ,ָאזלַא ,ָאד דייר ךיא ןעוו

 ,שילגנע ףיוא ןעננולהעצרע ןעביירש וצ שנואוו ַא ךיא ןיימ ,ןעננוב

4 

 .'סללעוַאה טימ טנַאקַאב ךילנעזרעּפ רעוו ךיא

 -ינַאקירעמַא רעטסערנ רעד ןעוועגנ זיא סללעואה ןעיד םַאיליוו

 -ער ַא ןעװעגנ ןיא רע ןוא ,טייצ רענעי ןופ רעלעטשטפירש רעש

 -וסור רעד רַאפ .ןעבעל ן'תמא םעד טרעדלישענ טָאה רע .טסילַא

 עשירַארעטיל יד ןיא .טרעטסיינַאב ןעוועג רע זיא רוטארעטיל רעש

 ,"ילקיוו ס'רעּפרַאה; ןיא ןעביירש טנעלפ רע סָאװ ,ןענָאטעילעפ

 ןייז ףיוא ןעזייוונא ןוא ןעֵָאטסלָאט ןענַָאמרעד טפָא רע טנעלפ

 ,רעלעטשטפירש ערעדנַא נידנעכערּפשַאב ,לָאמ ןייא .טייקסיורנ

 :רעטרעװ עדנענלָאפ יד טימ טנידנעעג לעקיטרַא םעד רע טָאה
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 םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא טימ ןעסילש ליוו ךיא,
 ,?יָאטסלָאט :רעלטסניק עשירַארעטיל עֶלַא ןופ ןעטסערג

 -ַאקירעמַא עניצנייא יד ןעוועג ןענייז ןענַאמָאר ענעגייא ענייז

 גנוטכיר רעשירעלטסניק רעייז טימ ןענייז עכלעוו ,קרעוו עשינ

 ירנעה .רוטַארעטיל רעשיסור רעד וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג

 רעבָא ,טסילַאער ַא רַאפ טנעכערעג ךיוא ןעמ טָאה ן'סמיישזד

 .ן'סללעואה ןופ ןעטלַאהעג רהעמ בָאה ךיא

 -אב רעכלעוו ,טרָאװ ַא זיא ,ןעיד ,ןעמָאנ רעטסלעטימ ןייז

 טכיורבעג טנעלפ רע ןוא ;רָאטקעריד רעדָא חלניטּפיוה :;טייד

 "טפירש רענַאקירעמַא ןעשיווצ גנַאר סע'סללעושה ןענעוו ןערעוו

 ןעמ טגעלפ "רוטַארעטיל רענַאקירעמַא ןופ ןעיד רעד  ,רעלעטש

 | ,ןעפור םהיא
 ךיא רעדייא ךָאנ קשח טימ ןעזעלעג ןעטפירש ענייז בָאה ךיא

 טייקגיטעט רעשיטסירטעלעב א ןענעוו ןעמיורט ןעמונעג ןיילַא בָאה

 -עטניא ןיימ ןיא טציא ןוא ,(820 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)
 ןענַאמָאר עטסניטכיוו ענייז .ןערָאװעג טרעסערגרַאפ ייז ןיא סער

 ענייז ךַאז עיינ עדעי ןוא ,לָאמַא ךָאנ טנעיילעגרעביא ךיא בָאה

 סָאד געלפ ךיא .ןענישרע ןיא יז יו ךיילנ טנעיילעג ךיא בָאה

 םעד ןעפיוק יװ שרעדנא-טינ רָאנ ,קעטָאילביב ַא ןיא ןעזעל טינ

 ייב ךיז טָאה סע .ןעפיוק ךיא נעלפ עטצעל סָאד ןופ ,ךוב

 .ירערבייל סללעואה ַא ןעבילקעג רימ

 ,ןעשנעמ ַא ןופ עלעטלעוו עכילרעניא יד ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ךָאד ןוא ,ענהעש ןוא עכייר ןעטלעז ַא טימ ןעבירשענ טָאה רע ןוא

 -ענ םהיא וצ לָאמַא טָאה עמַאד עטעדליבעג א .ךַארּפש עכַאפנייא

 : ןעבירש

 רהיא .טוג ױזַא ןעיורפ רענַאקירעמַא יד טהעטשרַאפ רהיא,

 -ָארּפ ךיז טליוו סע זַא ,רעצרעה ערעזנוא ןיא ןירַא ױזַא טננירד

 ."תודוס ערעזנוא סיוא טנָאז רהיא סָאװרַאפ ןעריטסעט

 ןיק טינ לָאמנייס ן'סללעואה ייב ןעבָאה "תודוס , עזיד
 רוזנעצ-לַארָאמ יד עכלעוו ,םינינע טכעלשענ עכלעזַא וצ תוכייש

 -רָאפ ן'רעטניה טלַאה ננוניימ רעכילטנעפע רענַאקירעמַא רעד ןופ

 רעננערטש ךרע-ןיא-טינ ןעווענ ןַאד זיא עכלעוו ,רוזנעצ ַא -- גנאה

 ןהענ .,וצ טינ ס?לעואה ךיז טריר ןענַארפ עכלעזַא וצ .,טנייה יו
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 -רע טינ לָאמנייק ךיז רע טָאה גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןענעג

 ,טביול

 ייווצ יד ןופ רענייא םויה דע זיא סללעוַאה זַא ,ביולג ךיא

 -ַארעטיל רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןיא רעביירש עטסגיטכיוו

 ןוא טייקדלימ ןייז ןיא ןענַאטשַאב זיא ןורסח טּפױה ןייז .רוט

 .רעפמעק ןייק ןעװעג טינ זיא רע .טייק'תועינצ רעשינַאטירויּפ

 רעבָא ןעלעיציפָא טינ ,ןעזעינילער-בלאה םעד ןענעג ךיז ןעלעטש

 טָאה רע .טנעקעג טינ רע טָאה ,ץעזעג-לַארָאמ ןעניטכעמ ךָאד

 -נוא ןֵט סעּפע רעדעפ ןייז טהענַאב רעמָאט טאהענ ארומ גידנעטש

 .טייקגידנעטשנא

 ַא ,רעניצרעהיטוג ַא ,שנעמ רעכייוו ןעטלעז ַא ןעוועג זיא רע

 סָאד .טרַאצ וצ ןעוועג רע זיא טסירטעלעב סלא ןוא .,רעטרַאצ

 ןעװעג רעבָא ןענייז סע .טסנוק ןייז ןיא טרעטשענ םהיא טָאה

 עכילקריוו ןעפַאשענ טָאה רע ,ןעביירש ןייז ןיא תולעמ עסיורג

 ."טולב ןוא שיילפ ןופ רענַאקירעמַא , ,ןעשנעמ

 "עג ךיז רע טָאה סולפנייא ןוא גנולעטש עכיוה ןייז ץָארט
 -ענ טָאה םהיא םורַא ןוא םורַא ל?ייוו ,רעדנעלע ןַא יו טלהיפ

 -נע עכלעוו ,ןענַאמָאר ןופ רוטַארעטיל-דנוש עניליב יד טשרעה

 אנקמ טָאה רע .,"ףוס ןעכילהערפ , ,ןעשינאכעמ א טימ ךיז ןעגיד

 ןיא ךיז טנעלפ סע ןעוו ןוא .רעדנעל עשיאעּפָארייא יד ןעוועג

 יד טרעדלישענ טָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש א ןעזייווַאב אקירעמַא

 טנעלפ רע .ןעהערפ םהיא טימ ךיז רע טנעלפ ,טייקכילקריוו

 ןוא ,ןעטנַאלַאט רענַאקירעמַא עיינ טימ ןעהערפ טּפיוהרעביא ךיז

 ,טייקכילטנעפע רעד וצ ןעמוקוצ ןעפלעה ייז טנעלפ רע

 עכלעוו ,עפַאק רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא
 -ער רעזנוא ןופ טירט רַאּפ ַא) ןעכוזַאב ןענעלפ ןעסָאנעג ערעזנוא

 -ָאנ ן'טימ עסָאנעג ַא רערעזנוא ,רעמיטנעגייא רעד טָאה ,(עיצקַאד
 ,עטרַאק-טיזיוו א סע'סללעוַאה טגנַאלרעד רימ ,ןייטשדלָאנ ןעמ
 טימ ןעבירשעגפיוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטרעוו עכילטע טימ

 : טפיטש-יילב ַא
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 וצ טנאקאב ןעגינעגרַאפ םעד ןעבָאה טלעוועג בָאה ךיא,

 ,"ךייא טימ ןערעוו

 טריסערעטניא םהיא זַא טרעלקרע רע טָאה ןע'ןײטשדלָאנ

 עשידיא יד ךרוד נידנעריצַאּפשמורַא זַא ןוא ,לַאטרַאװק רעזנוא

 -ַאיצָאס עשיריא ַא ןארַאפ ןיא סע זַא טרעהעג רע טָאה ,ןעסַאג
 טימ ןענענעגַאב ךיז טלעוװענ רע טלָאװ ,ָאזלא .ננוטייצ עשיטסיל
 ןיא ,עיצקאדער רעזנוא ןיא ןעוועג זיא רע ,רָאטקַאדער רהיא
 ןוא ןענופעג טינ רעבָא ךימ טָאה רע ;טירטס יסנעלעד 1
 .עפַאק םעד ןיא ןעכוז וצ ךימ ןעטַארעג םהיא טָאה רעצימיא

 סללעוַאה ןעיד םַאילוװ .טרעדורוצ ךימ טָאה עלעטרַאק יד

 רענידסלָאמאד ןיימ ןיא ..!ןערעװ טנאקאב רימ טימ ליװ
 ,זירּפרוס רעמענעגנַא טסכעה א ןעוועג סָאד זיא גנומיטש

 -נייא ךימ טָאה רע ןוא ,ןעבירשענ ךיילנ םהיא וצ בָאה ךיא

 .ךיז וצ ןעדאלענ

 רעד ןעשיווצ ,טירטס רעט-17 ףיוא ןעוועג זיא סערדַא רעד
 טהעג טייז ןייא ןופ ואוו ןעטרָאד --- וינעווע רעטירד ןוא רעטייווצ
 / א ןוא רעליטש א ,לעקניו רענהעש א -- קרַאּפ רעניילק רעד

 יד .ןעננַאנענרעבירַא ןיהַא ךיא ןיב גאטימכָאנ ַא ןיא .רע'דובכב

 !ץ'סללעוַאה וצ הענ ךיא ,טּפַאלקעג רימ ייב טָאה ץראה

 -אטע-ייווצ ַא ןעוועג זיא ,טניואוועג טָאה רע אוו ,זיוה יד

 -ענ ךיז טָאה סע .ל'רעיומ טַאװירּפ רעטרילַָאקדןיורב ,רעניׂשז

 -לָאטש א טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא טייקשירפ עניטכיצ ַא טלהיפ

 בָאה ךיא .,טייקטעוועדנופעננייא עשינַאקירעמא ןַא ,טייקטלַא עצ

 -טינ ַא ןופ ּפָאנק םענעשעמ ןענידנעשטסילב ַא ןָאטעג היצ ַא

 יד טנעפעענ טָאה טסניד עשיצירּפ ַא ,לעקעלג ןעשירטקעלע

 .ריט

 -ילטע רחָאי ַא ןופ ןַאמ רענַאקירעמַא ןַא ןענופענ בָאה ךיא

 -ענמורַא-טאלנ א ,ןערַאד ןייק טינ ,ןעכיוה ןייק טינ ,גיצפופ ןוא עכ

 .סעצנָאװ עכילהָארג עלופ טימ ,ןעטלָאג

 בָאה ךיא עכלעוו ,עדער רעצרוק ַא טימ ןעגנַאפעגנָא בָאה ךיא

 :רהעפעגנוא יוזַא ,רעהירפַא טניטרעפעגוצ

 טימ זיא רימ םהענעגנַא יװ ,ןענָאז טינ ךייא ןעק ךיא --- = |
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 -ָאס רעד סלַא רָאנ טינ ױזַא ?היפ ךיא .ןייז וצ טנאקאב ךייא

 רעייא טימ טרהעאב טָאה רהיא ןעכלעוו ,רָאטסַאדער רעשיטסילַאיצ

 ערעייא ןופ רענייא סלַא ,ךילכעזטּפױה ןוא ,ךיוא רָאנ ,ךוזַאב

 .רערהערַאפ ןֹוא רעזעל עטרעטסייגַאב

 -עג רע טָאה -- ?קרעװ עניימ טנעיײכעג טָאה רחיא ---

 .גנושַאררעביא ןופ ןָאט ַא ןיא ,טגערפ

 "עג ךיא בָאה -- ,ןעבירשעג טָאה רהיא סָאװ הרוש עדעי ---

 .טרעפטנע

 רע יו ױזַא ,טקוקַאב רימ ןוא טמעשרַאֿפ לעסיבַא ךיז טָאה רע

 .ןערעיוא ענייז טביולגעג טינ טלָאװ

 זַא ,טנײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ,טדערוצ ךיז ןעבָאה רימ

 -ער רעשיטסילַאיצַאס ַא זיא ןעפידנַאב עגידסלָאמַאד ענייז טיול

 ןופ רערהיפ-רעטייברא ןַא ,"טָאנעפעד גניקָאװ} ןימ ַא רָאטקאד

 ןופ ןעבָאה ןעשנעמ עכלעזַא .ּפיט רענַאקירעמַא ןעבילנהעוועג םעד

 ױו קרעװ ןופ ןוא ,טַאהעג טינ ףידנאב ןייק דוטַארעטיל

 ,טינ יאדוא סע'סללעואה

 -עװ ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןעגעוו טדערענ ןעבָאה רימ

 ןעגעװ ,ןענַאמָאר ענייז ןופ עסיוועג ןענעוו ,רעשילגנע רעד ןענ

 רימ ןופ טָאה רע סָאװ סעליפ גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאק רעד

 קרַאטש ךיז טָאה רע .סעיינ א ןעוועג םהיא ראפ זיא טרעהענ

 .טריסערעטניאראפ

 ןערהָאפעגקעװַא דלַאב זיא רע 1892 ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טייהנעגעלעג ַא טַאהעג רעדיוו בָאה ךיא רעדייא ןוא ,ואוו-ץענרע

 .םייצ עשביח ַא קעװַא זיא ,ןעפערט וצ ךיז םהיא טימ

5 

 .?אירורטלַא םָארפ רעלווערט, םע'טללעוַאח

 "םוא ךיז בָאה ךיא יו םעדכָאנ ןעטַאנָאמ עכילטע ,1894 ןיא

 א ןענישרע זיא ,אּפָארייא ןייק עזייר רעטירד ןיימ ןופ טרעקענ

 -ַאנ ן'טימ עיזַאטנַאפ עשיטסילַאיצַאס ַא ,סע'סללעואה קרעוו עיינ

 ,דנַאל ַא ןופ רעדנעזייר א) ?ַאידורטלַא םָארפ רעלווערט ע, ןעמ

 טשרעה םזיאָאגע טָאטשנא ואוו הנידמ ַא ,אירורטלַא טסייה עכלעוו

 דָאס ַא--טייקכילרעדירב ןוא טייחכיילג ,עביל-ןעשנעמ : םזיאורטלַא
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 -ַאבנוא ןַא ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .(טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצ
 -ַאב םהיא טימ ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד זיב .גנושַאררעביא עכילביירש
 -ָאה ,קירוצ רהֶאי ןעבלַאהרעדנַא טימ רהעפעגנוא ,ןערָאװעג טנאק
 -סיורַא טינ ןענַארפ עלַאיצַאס ןיא סערעטניא ןייק קרעוו ענייז ןעב
 ןעזיירק עכיוה יד ןופ ןעבעל םעד ןעביײרשַאב טנעלפ רע .ןעזיוועג
 רעד וצ טרעהעג סָאװ רענייא יװ טבעלעג רע טָאה ןיײלַא ןוא
 רעלעדייא ןַא רהעז זיא רע זַא ןהעזעג בָאה ךיא .טלעװ רעבלעז
 ,טַאהעג םהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג םעד ןיא .שנעמ
 -בָאעב רעניטייז ַא יו טדערעג גנוגעװַאב רעזנוא ןענעוו רע טָאה
 ,רהיא טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ רעלעטשטפירש ַא יו ,רעטכַא
 ןוא .טלעוו רעד ןיא ץְלַא טימ ךיז טריסערעטניא רע לייוו טושּפ
 !"אירורטלא , ןא ןענעוו רָאג ךיז רע טמיורטרַאפ ָאד

 רעבָא יז טלַאהטנע ,עיזַאטנַאפ ַא זיא גנולהעצרע יד םגה
 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעּפיט ןוא ןעציקס עטרעדלישענ לופטנַאלַאט
 ,טייקכילקריוו

 ןופ רעטקַארַאכ רעד טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא לעיצעּפס
 .טּפעשעג םזילַאיצַאס ןייז טָאה סללעוַאה ןעכלעוו ןופ ,לַאװק םעד
 -נַא ןייק טינ ןעוועג ןיא ,טרעקַאב םהיא טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד
 עטנינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ רענעזעועג רעד יו רערעד
 "יא ענייז טָאה ,רעדיו ,סיעה .סיעה דרָאפרעהטָאר ,ןעטַאַאטש
 גניסול , ןַאמָאר ס'ימַאלעב ןופ ןעמוקַאב ןעקנַאדעג עשיטסילַאעד
 ןעקרַאטש ַא טכַאמענ ן'סיעה ףיוא טָאה עיזַאטנַאפ יד ,"דראווקעב
 רעד וצ ןעמוקעג זיא ןוא טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע קורדנייא
 ףיוא טיובעג ןיא טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק יד ןַא ,גנונייצרעביא
 ןעוועג ךילנעמ טלָאװ עיצַאזיליוויצ ע'תמא זַא ןוא ,םייקגיטכערעגנוא
 ם'ימַאלעב ןרָאװעג טכילקריװרַאפ טלָאװ סע ןעװ ,ןַאד רָאנ
 (=,לַאעדיא

 לָאז ןעטַאטש עטגונווארעפ יד ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ַא זַא(*
 ןַא טעמב ןעװעג זיא ,ןעקנַאדעג עשיטסילַאיצָאס טומ ןעריזיטַאּפמוכ
 ןופ ןייוו םעד ןיא רעבָא ,טוירפעג ךיז בָאה ךיא .גנונוישרע עגוביולגנוא
 םינ טנעדיזערּפ ןערָאװעג זיא סיעה .גילפ ַא ןעגעלעג ווא החמש ןיומ
 | .וצרעד טכער ןייק געַדנעבָאה

 -נָאק רעד ןעוועג זוא רע ,1870 ןוא ןעמוקעגרָאפ זוא ןָאשקעלע ןייז
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 -רעביא "ַאירורטלַא םָארפ רעלווערט ע, ןופ ןעלייט בָאה ךיא
 ןיימ וצ המדקח רעד ןיא ןוא ,"גנוטייצ רעטײברַא , רעד רַאפ טצעז

 סללעַאה ץאלפ א רַאפ סָאװ טרעלקרע ךיא בָאה גנוצעורעביא

 ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא טמענראפ

 טפַאשטנַאקַאב ערעטייוו ןיימ וצ תוכייש ַא טָאה ץלַא סָאד

 -ענ ערעירַאק רעשירַארעטיל ןיימ ןיא טָאה רעכלעוו ,ן'סללעואה טימ

 ,עלָאר עניטכיוו ַא טליּפש

 ,טירטס רעט-89 רעד ףיוא טניואוועג ןַאד טָאה סללעוַאה

 לַארטנעס ןעגעקטנַא טקנוּפ ,וינעווע רעט-6 ןוא רעט-פ ןעשיווצ

 -יואוו ןייז ןופ קָאלב ןעבלַאה ַא ,וינעווע רעט-6 רעד ףיוא .קרַאּפ

 ,ירענַאשייטס ןוא ןעננוטייצ ןופ רָאטס א ןענופענ ךיז טָאה ,גנונ

 .ןַאמרעגני רעשידיא א ןעװעג ןיא רעּפיק-רָאטס רעד ןוא

 ביל טנעלפ רע ןוא רעמָאטסָאק ַא רענייז ןעוועג זיא סללעואה

 -קיטרַא עניימ ןעו .סעומש ַא ןעהיצרַאפ וצ םהיא טימ ןעבָאה

 -ענ ךיז ןעבָאה "?ַאירורטלַא םָארפ רעלווערט , םעד ןענעו ןעל

 "עג ןעבָאה ןעטַארקַאטעד וד .וימרַאּפ רענַאקילבופער רעד ןופ טַאדיד

 -- טַאדידנַאק רעייז ןערָאװעג טלייוורע זיא ןע'תמא ןיא זַא ,ט'הנעט

 -ומָאק ַא טעטנוָאפַא טָאה סערגנָאק רענָאטגנושַאװ רעד .ןעדליט לעוומעס
 -ומָאק רעד ןוא רענַאקילבוּפער וד רעבָא ,גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ וצ עיס

 טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,טעמירָאיַאמ ַא טַאהעג ןעבָאה עוס

 זוא סיעה ןוא ,ןעטַאטש רופ ןיא סטואוו עשיטַארקָאמעד ןעסַאמ ט'לסּפ'עג

 טרעהעגפווא טינ ןעבָאה ןעטַארקָאמעד וד .טנעדיזערּפ ןערָאװעג טרעלקרע

 .לעדניוװש ןיא רענַאקילבוּפער וד ןעגידלושַאב וצ ןוא ןעריטסעטָארּפ וצ
 .1881 ןוא טגידנעעג ךיז טָאה טנעדיזערט סלַא ןימרעט סע'סועה

 טָאה -- רעטעּפש רָאו ַא טימ -- אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 ,גנוטייצ עשיטַארקָאמעד ַא ןעוועג ןַאד ווא עכלעוו ,"'ןָאס קרָאו וינ, וד

 רעטרעוו יד ןהָא סיעה דרָאפרעהטָאר ןעטָאנ םעד טנָאמרעד טונ לָאמנווק
 .(טנעדיוערּפ לעדניווש) "טנעדיזערּפ טנעלוידָארּפ ,

 וצ ךיוש ָאד זיא "לעדניווש , טרָאװ רעד זַא ,ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ

 ן'טיעה וצ טינ ןוא ,סנעשיטילָאּפ עשינַאקולבופער יד ןופ רערהיפ יד
 ךָאד .שנעמ רעגידנעטשנַא-ךיוה ַא ןעוועג רע זוא ךילנעזרעּפ .ךילנעזרעפ

 -עג קרַאטש טצוא רימ "טנעדיזערּפ לעדניוװש , קורדסווא רעד טָאה

 ןופ טנעדוזערפ-סקע ןא זַא ,קילק ַאזַא ָאי ןיוש ךוז טכַאמ סע זַא .טרעגרע

 רע ףרַאד ,לַאעדיא רעזנוא ןוא ןעביולג לָאז ןעטַאטש עטמגונווארעפ יד
 !ךיז ףווא קעלפ אזַא ןעבָאה דָארג
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 םהיא רעלידסוינ רעד טָאה ,"גנוטייצ רעטײברַא , רעד ןיא טקורד

 ןופ ןעלעטש עגינייא ןעזעלעגרָאפ םהיא טָאה ןֹוא ,ןופרעד טגָאזעג
 טנַאזעג םהיא טָאה סללעוַאה .קרעוו םעד ןענעוו לעקיטרַא ןיימ

 ןעטוג א טכַאמעג םהיא ףיוא בָאה ךיא זַא ןוא ,ךימ ןעק רע זַא
 .קורדנייא

 ןוא רעדורב ןיימ ןעמוקניירא טנעלפ רעּפיקרָאטס םענעי וצ

 ,סעומש םעד ןופ ןערָאװעג רהָאוװענ ךיא ןיב םהיא ךרוד
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 ."םיכודש ייווצ , -- ."שטעמ לעשנעדיוװַארּפ ע,

 עקטָאמ , טייבראענרעביא ךיא בָאה רעטעּפש רהָאי ַא טימ
 -ַארַּפ ע, ןעבענענ ןעמָאנ א סָאד בָאה ךיא .שילננע ףיוא ?לעברַא

 .(ךודיש רעטרעשַאב ַא) "שטעמ לעשנעדיוו
 לַאנרושז םעד וצ ןענַארטעגקעװַא טּפירקסונַאמ םעד בָאה ךיא

 טקישענּפָא רעבָא םהיא רימ טָאה ןעמ .?"ילהטנָאמ ס'רעּפרַאה,
 עיצקאדער רעד ןיא ןענָארטענקעװא םהיא ךיא בָאה ןַאד .קירוצ
 רעכלעוו ,(ןעגנולחעצרע עצרוק) "סירָאטס טרָאש , לַאנרושז םעד ןופ
 ,רעהירפ טייצ רעצרוק א טימ ןעניישרע וצ ןעביוהעגנָא טָאה

 -רע יד זַא ,ףירב א ןעמוקַאב ךיא בָאה םורַא ךָאוו ַא ןיא

 ןעמוקַאב ךיא לעוװ קעשט םעד זַא ,ןערעוו טקורדענ טעװ גנולהעצ

 ,ןהעז ךימ ?יוװ רָאטקַאדער רעד זַא ןוא ,ןעניישרע טעוװ יז ןעוו

 ןעבעל ,סיילּפ טעיַאפַאל ףיוא ןעוועג ןַאד זיא עיצקַאדער יד

 ךיס .ןעמוקעג ןיב ךיא .ירערבייל רָאטסַא רענידטלָאמַאד רעד

 -- רענַאקירעמַא רעננוי ,רעקנַאלש ,רעכיוה ַא ןעגנַאפּפמע טָאה

 ךָאנ ןעביירש ֹוצ ןענָאלשענרַאפ רימ טָאה רע .רָאטקַאדער רעד

 ,ןעננולהעצרע
 ,לעמיח ןעטעביז ץפיוא ןעוועג ןיב ךיא
 --- ראלָאד ניצנאװצ ןעלהָאצ רָאנ רעבָא ךייא ןענָאק רימ ---

 ,טנָאזעג רע טָאה
 טניילעגרָאֿפ רימ טלָאװ רע ןעו .טמיטשענוצ בָאה ךיא

 .טמיטשענוצ ךיוא ךיא טלָאװ ,ראלָאד ףניפ

 ףיוא רָאנ קיטסירטעלעב ןעביירש ןענעוו טכַארטעג בָאה ךיא
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 "עג רעבָא רימ ןיא ןיא םסעּפע ןעפַאש וצ רהענַאב רעד .שילננע

 ןעוועג זיא "ךודיש רעטרעשַאב , רעד רעדייא זַא ,סיורג ױזַא ןעוו
 ַא ןעביירש ןעמונעג ךיא בָאה ,"סירָאטס טרָאש , ןיא טקורדענּפָא

 סָאד ."גנוטייצ רעטײברַא , רעד רַאפ שידיא ףיוא גנולהעצרע עיינ

 ."םיכודש ייווצ יד , ןעמָאנ ן'רעטנוא ,ךַאז ערעגנעל ַא ןעוועג זיא

 ,1898 ,ראונאי ןעט-14 םעד ןעקורד וצ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה יז

 .ןעכָאװ טכַא ,טסייה סָאד ,ןערעמונ טכַא ןיא ןעגנַאנעג זיא ןוא

2 
 ,ךיז טריסערעטניארַאפ סללעוַאח

 "םירָאטס טרָאש , ןיא ןענישרע זיא גנולחעצרע עשילננע ןיימ

 ןעטלַאהעג ךיז טָאה "םיכודש ייווצ יד, ןעוו) 1895 ,ראורבעפ ןופ

 ןענַאטשעג ןיא יורפ סע'סללעוַאה ןעוו ,לָאמ ןייא .(ןעקורד ןיא

 טָאה ,גוצ ַא ףיוא גידנעטרַאװ ,ןָאשייטס דעטייוועלע ןַא ףיוא

 ןוא ןעלַאנרושז ענעדישרַאפ יד ןופ ןעלוװַאט יד טקוקעגרעביא יז

 טָאה יז ."םירָאטס טרָאש , יד ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןהעזרעד טָאה

 .רעמונ םעד טפיוקעג יז טָאה } ןַאמ רהיא ןופ טרעהעג ןעמָאנ םעד

 .םייהַא טכַארבעג םהיא ןוא

 זיא רע ןעוו ןוא ,גנולהעצרע יד ןעזעלעגרעביא טָאה סללעוַאה

 רעטנַאמרעד רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא ,סאנ ן'פיוא ןעוועג

 "יא רימ רעּפיק-רָאטס םעד ןעטעבעג טָאה ןוא רָאטס ירענָאשייטס

 ַא ןיא .ןעביירש רימ טעװ ןוא ןהעז ךימ ?יוװו רע זַא ןעבענוצרעב

 וצ גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב םהיא ןופ ךיא בָאה םורַא געט ראּפ

 .נָאטימכָאנ ַא ןיא ייהט ףיוא םהיא וצ ןעמוק

 :טנָאזעג רימ וצ רע טָאה ,טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ןעוו

 טרָאש , יד ןיא גנולהעצרע רעייא ןעזעלעגרעביא בָאה ךיא

 "יא יז .ךַאז עטסנרע ןייק טינ ךילריטַאנ זיא סע .,"סירָאטס

 רעייא זיא סע .ןעביירש טפרַאד רחיא זַא ,רעבָא רימ טנייצרעב

 ."ןעביירש וצ טכילפ

 ֿטָאה ,ן'קושז ןופ טרעהעג רעטרעװ עכילנע בָאה ךיא ןעוו

 ןיוש ךיז ןעמ ןעק טנייה .טהערדרַאפ ּפָאק רעד רימ ייב ךיז

 רעד טַאהעג טָאה רימ ףיוא גנוקריוו ַא רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ

 ."רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעיד , םעד ןופ טנעמילּפמַאק
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 רַאפ גנולהעצרע עטייווצ ַא טנידנעענ טשרָאקַָא ןַאד בָאה ךיא

 רינ ַא ןיא רָאפ טמוק סָאװ על'השעמ ַא -- ,"טירָאטס טרָאש , יד

 ןעבעגעג ןעמָאנ א בָאה ךיא עכלעוו ןוא ,ּפַאש-טעוװס רעקרָאי

 םעד ןיא ןענישרע זיא גנולהעצרע עזיד ,"סנעמָאר ּפַאש-טעווס ע,

 ,1898 ,ינוי ןופ רעמונ
 עשידיא יד ןוא עשילגנע ייווצ יד --- ןעננולהעצרע יירד יד

 .רהָאֹי גיסיירד-ןוא-ןייא ןעטלַאהעג טינ טנַאה ןיא ךיא בָאה ---

 סָאד ןיא ?כה ךס ןיא .1926 ןיא ןעזעלענ רעדיוװ ייז בָאה ךיא

 .גנורהַאפרע עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג רימ רַאפ ןעזעל
 ערעדנַא יד יװ רעגנעל ליפ זיא עכלעוו ,"םיכודש ייווצ יד,

 רָאנ ןיא סע יירד יד ןופ עטסעב ןוא עטסניטכביוו יד זיא ,ייווצ

 ןַאד) .,רעכַאװש ַא זיא סולש רהיא זיולב ,ןעכיילנרַאפ וצ טינ

 ירַא, רעד ןופ ןהענקעװַא ןיימ ןעגעוו טלעדנַאהעג ןיוש ךיז טָאה

 ךָאו ןופ טקורדעג ךיז טָאה גנולהעצרע יד ואוו ,"גנוטייצ רעטייב

 ףיוא ,שינעלייא ןיא טגידנעראפ ךַאז יד ךיא בָאה ,ָאזלַא ,ךָאװ וצ

 (.רעגייטש "םענטעדנַאט, ַא
 : טינ גנולהעצרע רעד ןיא טציא רימ טלעפעג ךַאז א ךָאנ

 רעניליב ַא סנעטסיימ זיא סָאד .,ןָאט רעשיטסירָאמוה-בלַאה רהיא

 ןעגינעגרַאפ טימ עצציקס ַאזַא ךיא טלָאװ רעבָא רעטייוו ,ןָאט
 -עבעל ןענייז ןענָאזרעּפ יד זַא ,ביולג ךיא .,ךיוא טנייה טקורדעג

 ןוא ןעכערּפשענ יד ,ייז ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב יד ;עטלוב ,עגיד

 ךילריטַאנ זיא ץלַא --- ייז םורַא ךיז טלהיפ רעכלעוו טסייג רעד

 ,רימ ףיױא טנייה יז טכַאמ קורדנייא ַאזַא .ןעבעל טימ ?ופ ןוא

 -ויצ רעטייברַא רעד ןיא ןעגנַאנעג זיא יז ןעו .,סנעטסנינייוו

 .רהיא ןעגעוו םיחבש עמירַאװ טרעהעג ךיז ןעבָאה ,"גנוט
 ףיוא םנה ,עטסכַאװש יד זיא "שטעמ לעשנעדיװָארּפ , יד

 סלַא .שידיא ףיוא יו רעסעב ןעמוקעגסױרַא יז זיא שילננע

 .ןעמונעגנָא טינ ןעקורד םוצ טנייה רחיא ךיא טלָאװ ,רָאטקַאדער

 זיא ,"סנעמָאר ּפַאש טעוװס ע, גנולהעצרע יד טפערטַאבנַא סָאװ

 -בַא זייולייט ןוא דנעלעטשנעדירפוצ טנייה רימ זייוולייט יז

 עכילטע יד טימ ּפַאש-טעוװס רעד ןופ גנורעדליש יד .טינ טולָאס

 טגידנע השעמ יד .ךיא ביולג ,ןעבעל טימ לופ זיא רעטײברַא

 -עמַא יד ןיא טקורדעג ןערעוו סָאוו תוישעמ עֶלַא יו רעבָא ךיז



 41 ערעירַאק רעשירַארעטיל ןייט ןופ ביוהנָא רעד

 רעטבילרַאפ רעד ןעוו טונימ רעד ןיא טקנוּפ .,ןעלַאנרושז רענַאקיר

 ,טניואו עטבילעג ןייז ואוו ריט רעד וצ וצ טמוק ןאמרעגנוי

 זיא הלכ יד .םיאנת ַא ןיא סע  ריט ןיא גזַארב ַא רע טרעה

 ןוא ,טבילרַאפ זיא רע רעכלעוו ןיא לעדיימ יד יו ,ערעדנַא ןייק

 וצ ,ריט יד ןענעפע וצ ךיז טביילק רע ןעוו טונימ רעד ןיא דָארג

 ןייז וצ טבָאלרַאפ טרעוו עטבילענ ןייז ןוא ,רעלעט ַא ןעמ טכערב

 : ,  .טנערוקנַאק

 ןיא ןעלַאפעגניירַא רימ זיא סולש רעשרעדניק ַאזַא ױזַא יו

 ןופ ןעסולפנייא יד ָאד העז ךיא .ןהעטשרַאפ טינ ךיא ןעק ,חומ

 רעד ןופ :םענייא ןיא ןעטלעוו-רוטַארעטיל ענעדישראפ ייווצ

 "יל רעשיסור רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רערָאבגנַאו !

 ,רֹוטַארעט



 .לעטיּפַאק רעטייווצ

 ."לקעי,
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 .טּפירקסונַאמ רעד ןוא עמעהט יד

 ןיא סע זַא ןערָאװעג טנָאמרעד זיא דנַאב ןעטשרע םעד ןיא

 יד ןעלהעצרעד ךיא לעװ ָאד ,"?לקעי, ןַאמָאר ןיימ ןענישרע

 .ןעטייהלעצנייא

 ןעמוקעג רימ וצ ןענייז רעטרעוו עכילדניירפ סע'סללעואה

 רעזנוא ןופ ןענַאלשעגרעדינ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 סָאװ עציטש רעד ןופ ןוא םזינָאילעד םעד ןענעג ףמַאק ןעזָאלטכַאמ

 עדנעבענ-טומ סע'סללעוַאה ."עקילק , רעד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע

 .ןעצרעמש עניימ וצ בלאז רענעמָאקליװ א ןעוועג ןענייז רעטרעוו

 "וצ בָאה ךיא .טיײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז בָאה ךיא

 רימ ןענייז סָאװ סאמעהט עכילטע ןופ טסיל ַא טלעטשעגנעמאז

 -לֶאֹּפ טימ ןעטַארַאב ךיז בָאה ןוא .קנַאדעג ןיא ןעמוקעגניירַא

 -ענ ןעטסרעממַא םהיא ןזיא ןעטעשזויס עכילטע עניימ ןופ ,ן'גניד

 : רעדנעגלָאפ רעד ןערָאװעג ןעלעפ

 רעד ןופ דימש ַא ,טנַארנימיא רעשידיא רעגנוי ַא ,?עקנַאי
 טרעוו רע .ןעבעל רענַאקירעמַא םעד ןופ טרעבױצַאב טרעוו ,םייה |

 ַא ןיא רע .טרָאװ םעד ןופ ףירנַאב ןייז טיול ?רענַאקידעמַא , ןַא

 לעקיטש ַא סױרַא טצָארּפש םהיא ןופ ןוא ,ננוי רענהעש ,רעטנוזעג

 -טיל א ןיא .סלוקס-נניסנעד יד ןיא דלעה ַא ןוא ,רעטייפדזיירּפ

 ,דניק ַא טימ יורפ ַא ןעזָאלענרעביא רע טָאה לעטדעטש רעשיוו

 -עג ןעבעל ןייז זיא ,ןיילַא ןעועגּפָא ָאד זיא רע סָאװ רהָאי יירד יד

 טלהיפ רע .ןעגנורהאפרע עיינ ,עקירדנייא עיינ ןיא ךייר ןעוו
9 



 8 *לקעי ,

 םעד ןיא .,םייה רעטלַא ןייז ןופ ?עקנַאי רעד יו טינ רָאנ ךיז
 רהָאי יירד יד ןיא ןענייז ,רעדיוװ ,בייוו ןייז ,?עטינ ןופ ןעבעל
 -ייו עניטייצראפ יד ןיא יז .,ןעסעיינ ענייק ןעמוקעגרָאפ םינ

 רעשידיא רענענַאטשענּפָא ,רענעפרָאװרַאפ א ןיא דימש ַא ןופ לעב
 .ןעזָאלענרעביא רחיא טָאה רע יווװ עבלעז יד ,לעטדעטש

 עשידיא ַא ןעלקנַאי ןיא ךיז טבילרַאפ ןעסַאלק-ץנַאט יד ןיא
 ַא ןָא םהיא טמוק םייה רעד ןופ .ימיימ ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ
 -רעבַא ןופ 'זייוולייט ןוא ,ןעברָאטשעג זיא רעטָאפ ןייז זַא ,ףירב
 ןעקיטש ןעמוק םהיא טעוװ רעטָאפ ןייז זַא ארומ טָאה רע) ןעביולג
 טינ ןעבָאה דניק סָאד ןוא לעטינ ?ייוו זייוולייט ,(דניז ענייז רַאפ

 טלעגנ יד .,אקירעמַא ןייק ןעננערבּפָארא ייז רע זומ ,ןייז וצ ואוו
 טלהיפ ,רעבירא טמוק ?עטיג ןעוו ,ן'ימיימ ייב רע טגרָאב וצרעד
 ןעשיווצ ןעפַאשעג ןעבָאה רהָאי יירד יד סָאװ םוהת רעד ךיז
 יד רע ןָאק ָאד ,טבילעג ןעלטיג רע טָאה םייה רעד ןיא  ,ייז
 -וצ ןוא ,םוהת ןעניזָאד םעד בילוצ --- ןעגָארטרַאפ טינ ?ענירג,
 םהיא ןיא ימייס זַא ?עיצעּפס רע טלהיפ טציא .ן'ימיימ ביל
 -טנע סע .,סלאפנעדעי ,לעטיג יו רעטנעהענ םהיא זיא יז ,רעייט
 טימ ךיז טגידנע סע  .ייז ןעשיווצ סענעצס עהייר ַא ךיז טלעקיוו
 .טנ ַא

 "טטיס עשיטסירעטקאראכ א טלעטשענרָאפ םָאה אמעט יד
 רעשידיא רעד .ןעטנַארגימיא ערעזנוא ןופ ןעבעל םעד ןיא עיצַא
 יירד ןיא ןענייז עכלעוו ,?םלקעי, טימ לופ ןעוועגנ זיא לַאטרַאוװק
 ,?טלעטינ, ערעייז ןופ ןערָאװעג טדמערפענּפָא רהָאי

 -רַאװק ןיימ .גנולהעצרע יד ןעביירש ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
 רענרָאק א ףיוא ,טירטס רעט-0 רעד ףיוא ןעוועג ןַאד זיא ריט
 ,וינעווע רעטירד רעד ןעבעל ,עלעסעג עקניניילק ַא ,"יללע, ןַא ןופ
 ךיז בָאה ךיא םירָאװ ,טכַאנייב ןעביירש סנעטסיימ געלפ ךיא
 גנישילבָאּפ , רעד טימ ףמַאק רעזנוא ןֹופ ןעטימ ןיא ןענופעג ןַאד
 -רַאפ ךיא בָאה ןעטנעוַא יד טימ געט יד ןֹוא ,"ןָאשיײאיסָאסַא
 .ןענָאיסוקסיד ,ןע'סעומש ןיא ,ןעצנערעפנָאק ,ןעגניטימ ףיוא טכַארב

 ןוא עכילטע -- ןַאמָאר רעצרוק ַא ןעמוקענסױרַא זיא סע
 ,רעטרעוו דנעזיוט גיפיירד

 רימ רַאפ ןַאד זיא רעטיירּפיײט ַא ףיוא ןעביירשרעביא ןעבעג
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 --- ןײלַא ןעבירשעגרעביא בָאה ךיא .סוסקול רעסיורג וצ ַא ןעוועג

 עצרוק ףױא ,ןעבַאטשכוב ערָאלק טימ ,רעדעפ ןוא טניט טימ

 שודייּפ ַא ףױא ןיא רעמָאט .ריּפַאּפ עטַאלג ,עטונ ךעלעניוב

 ןייר ןהעזענסיוא טינ טָאה יז ןוא ,ןעננורעדנע רָאֹּפ ַא ןעוועג

 .ןעבירשעגרעביא ןעצנַאנ ןיא רהיא ךיא בָאה ,טענ ןוא

 טּפירקסונַאמ םעד ךיא בָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ זיא ץלַא ןעוו

 .ןעזעלרעביא ןעטעבעג םהיא ןוא ן'גנידלָאּפ וצ טכַארבעג

 טָאה --- גידנעזעל ןעסיירּפָא טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא --

 .רעטעּפש געט רָאּפ ַא טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ןעוו ,טגָאזעג רע

 .רענַאקירעמַא ןעטכע ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טָאה גנידלָאּפ

 רעטרעוו יד ןענייז ,סעּפע טנָאז רע ןעוו ןוא ,ליפוצ טינ טדער רע

 גנולהעצרע ןיימ ןענעו .,ןעטסָאמענ ןוא ןעניואוועג םהיא ייב

 .גנורעטסײנַאב טימ טדערענ רע טָאה רעבָא

2. 

 .'סללעוַאה ייב טנעװַָא ןַא

 .ן'סללעואה וצ ןענַארטעגקעװַא טּפירקסונַאמ םעד בָאה ךיא

 :ףירב ַא ןעמוקַאב םהיא ןופ ךיא בָאה םֹורַא געט עבילטע ןיא

 ןעלעוו ,רעניד וצ טמוק ,ןַאמָאר רעייא ןעזעלענרעביא בָאה ךיא

 ."םהיא ןענעוו ןעדייר רימ

 ןיא .ןעמָאקליװ ןעמירַאװ ַא טימ ןעננַאפמע ךימ טָאה רע

 .ןעועג סָאד זיא טעניבַאק ןייז

 טגָאזעג רע טָאה --- !ךָאז עדנעצנעלג ַא זיא סע ,ללעוו ---

 .רהעז ךימ טהערפ סע -- ,ןָאט ןעטסנרע ןַא ןיא

 -בָאט עגיצנייא רעייז ןוא יורפ ןייז ןעווענ זיא רעניד םייב

 ןיא (.ןעטַארייהרַאפ ַא ,ןהוז ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע) .,רעט

 "ייטש רענַאקירעמַא ן'פיוא ,"שיצירּפ , ןהעזענסיוא ץלַא טָאה זיוה

 -גילעדַא עגיטסייג ןופ םופרעּפ יד טלהיפענ ךיז טָאה סע ןוא ,רעג

 עשינַאקירעמַא טימ ןעטלַאהעג ךיז טָאה ּפ?לעוַאה .סרמ .טייק

 םימ ןוא טקַאט ןעשינַאקירעמַא טימ רעבָא ,טייקכילרינַאמ-ךיֿפריצ

 םינ רהיא ייב ןענייז טנעה יד ןעוו .טייקכילדנײרפטסַאג ע'תמא

 "ענוצ ןוא טגיילענפיונוצ ןעטלַאהעג ייז יז טָאה ,ןעמונראפ ןעוועג



 3 "לקעי ,

 ןוא טלַאק ןעוועג רהיא טלָאװ סע יו ױזַא ,ןעצרַאה םוצ טקירד

 .םעילוטעג ךיז טלָאװ יז

 ,יו טלהעצרעד ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,יז טָאה שיט םייב

 ערַאד ַא ןהעזעג ײװמַארט ַא ןיא לָאמַא יז טָאה ,ןילרעב ןיא גידנעייז
 םורַא לַאש םעניילק ַא ןעגָארטעג טָאה עכלעוו ,יױרּפ עשינַאקירעמַא

 .ךיז

 -ענ ךיז טָאה ןוא ,ענורטס א יוװ ךיילנ ןעסעזעג זיא יז ---
 גידנעלעטשרָאפ ,טנָאזעג יז טָאה -- לעכעלַאש רהיא ןיא טעילוט

 ,טרעלקעג ךיילנ ךיז בָאה ךיא -- ,ןעגנונעווַאב ערהיא טימ סָאד
 רהיא ןיא ױזַא טציז ןירענָאטסָאב ַא רָאנ .,ןָאטסָאב ןופ זיא יז זַא
 -עג בָאה ךיא ןַא ,טגײצענפױרַא ךיז טָאה סע ןוא .לעכלַאש

 ,ןעפארט

 ךיז ךיא בָאה ,טלהעצרעד סָאד טָאה סללעוַאה סעסימ ןעוו

 עשינַאקירעמַא ענעי יװ טקנוּפ טציז ןיילַא יז ןַא ,טכַארטענ

 .ןילרעב ןיא טנעגענַאב טָאה יז סָאװ ,יורפ

 "עג ךיוא טָאה עכלעוו ,סללעוַאה דערדלימ ,רעטכָאט רעייז

 -רעמַאב ַא ןעפרָאװעגנײרַא טייצ-וצ-טייצ ןופ רָאנ טָאה ,ןעבירש

 .גנוק

 םעד ןופ .רענעדנובעג ַא יו ןעסעזענ ךיא ןיב טשרעוצ

 ףיא .טייֵרְפַאב דלַאב ךימ טייקכילדניירפ-טסַאנ רעייז טָאה רעבָא

 .עטנַאקַאב עטלַא ,עטוג ייב יו ױזַא ןעלהיפ ןעמונעג ךיז בָאה

 ,ןעכַאז עכילטלעוו ןעגעוו טסעומשענ רימ ןעבָאה שיט םייב

 ,רעלעטשטפירש עשיסור יד ןענעוו ,רוטַארעטיל ןענעוו לעסיבַא ןוא

 ,גנוקרעמַאב עגיסַאּפש ַא קנעדענ ךיא  .,םזילַאיצָאס ןעגעוו ןוא

 : טכַאמעג ןַאד טָאה סללעוַאה סָאװ

 עשימָאנָאקע ןענעו רעמיא טדער ,ןעטסיסקרַאמ ,רהיא ---

 ןָאטעג טרעוו סָאװ ,ץלַא ןופ טנעמַאדנופ רעד סלַא ןעסערעטניא

 -ָאקע עבלעז יד ןעבָאה יורפ ַא טימ ןאמ ַא ,ונ ,טלעוו רעד ףיוא

 -יורג ַא סללעוַאה סעפימ טָאה רעבירעד .ןעסערעטניא עשימָאנ

 טלעפעגנ רעמָאט ןוא ביירש ךיא סָאװ ץלַא ןיא סערעטניא ןעס
 רע טָאה -- רעטנורַא זָאלמרַאב סָאד יז טפייר ,טינ סעּפע רהיא
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 זיא סללעוַאה סעסימ -- .לעכיימש ןעכילחערפ ַא טימ טנידנעעג

 | ,רעקיטירק רעטסגנערטש ןיימ

 רָאנ טנַאמרעד שיט םייב רע טָאה טּפירקסונַאמ ןיימ ןענעוו
 טָאה ייברעד ןוא .,טנעמילּפמָאק ןעטכייל ַא טימ ,גידנעהעגייברַאפ

 טלָאװ יז יו ױזַא ,רימ וצ טלעכיימשעגוצ ךילרעטומ יורפ ןייז

 -- ?טקערטנע, ךימ טָאה יז זַא ,טקַאפ םעד טימ טהערפעג ךיז

 .טאהענ לעכיימש רעניזָאד רעד טָאה קורדסיוא אזַא

 ןייז ןיא טרעקענמוא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,רעניד ךָאנ טשרע
 טכַארבעג ןעטרָאד זנוא טָאה ןעמ ןוא ,רע ןוא ךיא ,טעניבַאק

 קנעדעג ךיא ןַאמָאר ןיימ ןעגעוו ןעדייר ןעמונעג רע טָאה ,עפאק
 זיא דייר ענייז ןופ זַא ,רָאנ קנעדענ ךיא רעטרעוו יד םינ
 -רַאפ ךיז בָאה ךיא .,טיײקמירַאװ א ןעננַאנענכרוד טולב ןיימ ךרוד
 רעטרעוו:ביל טימ .טרָאװ ןייק ןענָאז טנעקעג טינ ןוא טמעש

 -רעּפ רעד ףיוא ,סענעצס ענעדיײשרַאפ ףיוא ןעזיוועגנָא רע טָאה
 םעד ןופ הרוש עדעי טקנעדענ טעמכ טָאה רע .,רענעי ףיוא ,ןָאז
 רענַאקירעמַא יד  סָאו ,דיירפ טקירדענסיוא טָאה רע ,ןַאמָאר

 טָאה רע יװ ,"טפַארק עניטכיוו א ןענַארקענוצ טָאה רוטַארעטיל
 ןיא ךָאנרעד רע טָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יו ןוא ,טקירדעגנסיוא ךיז
 רערעקרַאטש ַא ןיא ךָאנ טנָאזעגסױרַא עבלעז סָאד לעקיטרַא ןא

 .עמרָאפ

 ןיימ .ןעמָאנ םעד ןערעדנע וצ ןעטַארעג רעבָא רימ טָאה רע
 -עג טינ םהיא זיא סָאד ןוא ,"יקנעי יד לעקנַאי, ןעוועג זיא לוטיט

 "יקנעיג ןוא ??לעקנַאי) ןופ גנַאלקנעמַאװצ רעד .ןעוועג ןעלעפ

 ןעוועג טלָאװ סָאד יװ יוזַא קורדנייא ןַא טכַאמענ םהיא ףיוא טָאה
 ,טכַארטענוצ לעיצעּפס

 -רע ַאזַא רַאפ טינ רעבָא ,?יױװעדָאװ א רַאפ טסַאּפ סָאד ---

 ,טרעלקרע רע טָאה -- ערעייא יוװ גנולהעצ

 ןעוו .ןעמענ עשידיא ערעדנַא ןענעכערסיוא ןעמונענ בָאה ךיא
 -נילק טעוװ סָאד זא ,טנָאזעג רע טָאה ,"לקעי , טרעהרעד טָאה רע

 יזא ןוא ."?קעי, ךאפנייא רָאנ ,/יקנעי רעד ?קעיג טינ .טוג ןעג

 םעד ןעכַאמוצרעביא טָאהעג ָאזלַא בָאה ךיא .ןעבילבענ סָאד זיא

 ,גנולחעצרע רעצנַאנ רעד ןיא ןעמָאנ



 87 "5קע וי ,

 רנאמ ןיימ ןעמענטימ טלָאװעג ךיא בָאה ןהעגקעווַא ן'ראפ

 זַא ,טרעלקרע טָאה רע .ןעזָאלעג טינ רעבָא טָאה רע .טפירקס

 עטנאקאב ןופ ןערָאטקַאדער וצ ןערידנעמָאקער סָאד טעוו רע

 ררד ןַאמָאר םעד לָאז סָאװ ,עמריפ ַא ןעכוז זַא ןוא ,ןעלאנרושז

 .טירש רעטסקענ רעד ןייז טעוו ,ךוב א סלַא ןעק

 -- ןעמוקנֶא טכייל טינ טעװ סָאד זַא ,רענָא ביולנ ךיא ---

 ערעייז ךיז ןעבָאה ןערָאטקַאדער ערעזנוא -- .טגָאזעג רע טָאה

 ייז .ןעגידלושַאב טינ ייז ןעק ןעמ ,רוטארעטיל ןענעוו עפירנַאב

 קאמשעג רעד ןוא ,םוקילבוּפ-עזעל םעד ןעניז ןיא ןעבָאה ןעזומ

 רעדא רערעייא יו רעבלעז רעד טינ זיא טלוע ןעסיירג םעד ןופ

 ,רעניימ

 רע ;םהיא טימ ןענענעז ןיא ןעטלַאהעג ןיוש ךיז בָאה ךיא

 .ןעטלַאהרַאפ רעבָא ךימ טָאה

 -עג רע טָאה -- ןעזייו סעּפע ךייא ?יווװ ךיא ,טרַאװ ---

 .טנָאז

 טָאה ןוא ָארויב ןעטצינשעג-ךןהעש א וצ ןעגנאנענוצ זיא רע

 "רוט ןופ ןעוועג זיא סָאד .ףירב ַא ןעמונענסױרַא דָאלפוש ַא ןופ

 ַא סע'סללעוַאה טבילעג טָאה וועינעגרוט .םהיא וש ץוועינעג

 ןענעו ךילדניירפ טדערעג ןוא ,ןעזעלעג טָאה רע סָאװ קרעוו

 -סיוא ןַא ןיא ןעבירשעג ןעוועג זיא ףירב רעד .שינעגענַאב רעייז

 זיא --- ?עימאנאיזיפ , --- טרָאװ ןייא רָאנ } שילגנע ןעטנעכייצעג

 .רעגייטש ןעשילגנע ןַא ףיוא טינ טכיורבעג ןעוועג םהיא ןיא

 ךיז טָאה רע יוזא יו טלהעצרעד ןַאד רימ טָאה סללעוַאה

 םהיא טימ טָאה רע יוװ ןוא ,זירַאּפ ןיא ןעפָארטענ ן'וועינעגרוט טימ

 םעד טימ ץלָאטש רהעז ןעוועג יא רע ,טרידנָאּפטערַאק ךיז

 .ףירב

8 

 .קירוצ טּפירקסונַאמ םעד רימ ןעקיש סעיצקאדער

 -"רַאה, ןיא ןעקורד ןַאד ךיז ןענעלפ ןענַאמָאר סע'סללעואה

 ןעביירש רע טנעלפ טייצ רעבלעז רעד וצ ."ילהטנָאמ ס'רעּפ

 רָאטקַאדער רעד ."ילקיו ם'רעּפראה , ןיא ןענַאטעילעפ ענייז

 ןעמָאנ ן'טימ טטילַאנרושז 8 ןעוועג ןַאד זוא "יפקיוו ט'רעּפרַאח , ןופ
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 ,טּפירקסונַאמ ןיימ ןעבענענרעביא םהיא סללעוַאה טָאה .,ןָאסלענ
 טקישענּפָא טּפירקסונאמ םעד ןָאסלענ טָאה םורַא געט יירד ןיא

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,חילש ןעלעיצעּפס ַא טימ ,בוטש ןיא רימ וצ

 טרעלקרע ןעוועג זיא סע ואוו ,ףירב ַא טקישעג רימ רע טָאה םעד
 ןענַאטשַאב זיא רקיע רעד ,ןעקורד טינ סָאד ןעק רע סָאװרַאפ

 טעװ דייס:טסיא רעשידיא רעד ףיוא ןעבעל סָאד זַא ,םעד ןיא

 ,ןעריסערעטניא טינ רעזעל רענַאקירעמַא םעד

 -יא םהיא טָאה רע .ן'סללעואה ןעזיוועגנ ףירב םעד בָאה ךיא

 ן'טימ ןָאטעג ךַאמ ַא לעכיימש ןענירעיורט א טימ ןוא טקוקעגרעב

 .טנאה

 רעליואוו א זיא ןָאסלענ ,טנָאזענ ךייא בָאה ךיא יו טקנוּפ ,

 עטסעב סָאד טכוז רע ןוא רָאטקַאדער ַא רעבָא זיא רע ;שנעמ

 טינ זיא סע .סע טהעטשרַאפ רע יו טפירש-ןעכָאװ ןייז רַאפ

 ענַארפ ַא רָאנ ןיא סע ;טרעװ ןעשירָארעטיל ןופ ענַארפ ןייק

 ."רעזעל יד ייב נלָאפרע ןופ

 -ער רעד ןיא טקישענקעװַא טּפירקסונַאמ םעד טָאה סללעוַאה

 ; ןעמָאנ םעד טינ קנעדענ ךיא ,לַאנרושז רעדנַא ןַא ןופ עיצקַאד

 א טאהעג ןעטרָאד טָאה העד טּפױה יד ןַא ,רָאנ קנעדענ ךיא

 -- ,קירוצ טקישענּפָא ךיא טּפירקסונַאמ םעד טָאה יז ,יורפ

 םעד ןעזיוועג רימ טָאה רע ןוא ; ן'סללעואה וצ רָאנ ,רימ וצ טינ

 ץנַאג טדערענ טָאה יז .ןעבירשעג םהיא טָאה יז סָאװ ףירב

 | : ןעפָא
 -על ערעזנוא ,סללעוַאה רעטסימ רעביל ,ךָאד טסייוו רהיא,

 עטעדיילקעג-ךייר ןענעוו ןַאמָאר ַא ןעבָאה ןעליוו סנירעזעל ןוא רעז

 ייז ייב ךיז טלעקיווטנע סָאװ עביל ַא ,ןעמַאד ןוא ןערעילַאװַאק

 ייז ןעק ױזַא יו .ףלָאנ ןעליּפש ייז תעשב ,רעדלעפ יד ףיוא

 ,דימש ַא ,טנַארגימיא ןעשידיא ַא ןענעוו ןַאמָאר ַא ןעריסערעטניא

 סואימ טרעוו סע ןעמעוו ןוא ,רעדיינש ַא ןערָאװעג ָאד זיא סָאװ

 "? יורפ עדנעסיוונוא ןייז

 ס'רוילקעמ , וצ טקישעגקעװַא טּפירקסונַאמ םעד רע טָאה ןַאד

 ,רעפטנע ןַא ךָאנ ןעגנַאגעג ןיילַא ךיא ןיב לָאמ ןעזיד .,"ןיזענעמ
 זיא רעכלעוו ,סּפיליפ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ַא ןעמונעגפיוא טָאה ךימ

 רע'תמא רעד ךילטנעגייא ןוא סענזיב יד ןיא רענטרַאּפ ַא ןעוועג
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 .ןערהָאפעגמורא סנעטסיימ ןַאד זיא רוילקעמ םירָאוו ,רָאטקַאדער

 רוטַארעטיל ןענעװ עטַאבעד עצנַאנ ַא טַָאהעג ןעבָאה רימ

 .ךילריטַאנ ,ןַאמָאר ןיימ ןענעו ךילכעזטּפױה ןוא ןײמענלַא ןיא

 -"רַאפ טנייה רָאנ ,רַאברעדנָאז ןעגנולקעג ןַאד רימ םָאה הנעמ ןייז

 .שרעדנַא רהיא ךיא העטש

 -- .טגָאזעג רע טָאה --- ןעדיא זיולב טרעדליש רחיא , --

 ןיא זַא ןעניימ ןענעק טעוװ ןַאמָאר רעייא ןעזעל טעוװ סָאװ רעד

 .?ָאטינ ןעדיא יוװ ןעשנעמ ערעדנַא ןייק ןענייז אאקירעמַא

 זא ךיא ביולג ,רעטרעוו עניזָאד יד ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 ןענָאזרעּפ יד ואוו ,ןַאמָאר א זַא ,ןעועג זיא ןיימ רע'תמא רעייז

 .ןעזעל ןעלעוו טינ ןעמ טעוװ ,ןעדיא ןענייז

 : ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא טקנוּפ רעטייווצ ןייז

 ןיא ןוא ,ןעכַאז ענהעש טימ טגיטפעשַאב ןייז ףרַאד טסנוק

 ַא :ןעכַאז ענהעש ןייק טינ טלעטשעגרָאפ ןערעוו ןַאמָאר ןיימ

 -נעמ עדנעסיוונוא ,דייס-טסיא רעמירַא רעד ףיוא ?וקס-נניסנעד

 תוכייש ַא רַאפ סָאװ  ,יורפ ןייז יירט טינ זיא סָאװ ןַאמ ַא ,ןעש

 ? טסנוק וצ סָאד טָאה

 -יל רעשיסור רעד ןופ ןעליּפשייב טכַארבעג םהיא בָאה ךיא

 סָאד טרעדלישעג טרעוו קרעוו עטסנהעש יד ןיא ואוו ,רוטַארעט

 .םירעיוּפ ענעשַאװעג-טינ ,עמירא ןופ ןעבעל

 -נָאל ענהעש ךיז ןעהיצ םירעיוּפ יד םורַא רעבָא ,הֶא --

 -נעמונרַא רע טָאה -- !רעדלעוו ןוא רעדלעפ עגיטכערּפ ,סעק

 ,טריט

 ענהעש א יו רענהעש זיא םולב ַא זַא רהיא טביולג ---

 .טרעפטנעענ ךיא בָאה -- 4 המשנ רעיוּפ

 4 המשנ ענהעש א ?קעי רעייא ןעד טָאה ---
 ,דדוכיו רעזנוא ןעגנַאנעגנָא זיא רהעפעגנוא יוזַא

 ,טגָאזעג טָאה רע .שזַארוק ןעבעגוצ רימ טפורּפעג טָאה רע

 טנַאלַאט םעד ןעטארעג רימ טָאה רע ןוא טנַאלאט בָאה ךיא זַא

 ןענעוו ןעביירש לָאז ךיא ,טסייה סָאד ,טסנוק ףיוא ןעכיורבעגנ וצ

 ."ןעכַאז ענהעש ,
 ,קירוצ ןעמוקאב טּפירקסונַאמ םעד בָאה ךיא --- ץרוק

 -רושז רעזיד .ןעסָאלשעגסיױא ןעוועג ןענייז "סירָאטס טרָאש ,
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 ,רעמונ ןייא ןיא ךַאז עדעי ,ןעכאז עצרוק טקורדעג רָאנ טָאה ?אנ
 .ןעננוצעזטרָאפ ןהָא

 טניױטשרע ךיא ןיב ןעגנורעלקרע ןוא ףירב עלַא יד ןופ

 ןיימ טָאה ךילכעזטּפיוה ,ךיז ייב ןעלַאפעגּפָארַא ןוא ןעראוועג

 טָאה רעכלעוו ,ן'סּפיליפ טימ סעומש רעד טרעטשוצ רימ ייב טומ
 ,טומ ןעבענוצ רימ טפורּפעג

 ףיז ךָאנרעד ךיא בָאה --- ,רעדליוו ַא יו ךָאד טדעדר רע ---
 -קַאדער אזַא טלָאװ דנַאלסור ןיא -- .ן סללעוַאה רַאפ טגָאלקַאב
 .ןעוועג ךילנעמנוא רָאט

 רע .טסיירטעג ךימ ןוא טכַאלענ ךילהערפ טָאה סללעוַאה

 עכלעוו רעטנוא ,ןעדנעטשמוא עלעיצעּפס יד ןענעוו טדערעג טָאה
 רעסיורג רעד ןענעװ ,ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא ןעריטסיזקע סע

 .ו .ז .א ,.ו .ז .א ,ןעבָאה ָאד ןעפרַאד ייז סָאװ ןָאשיילויקריוס

 ןופ םירָאװ ,ןעוועגנ טינ סעיינ ןייק םהיא רַאפ ןיא ענַאלק ןיימ

 -עמַא ןיא טָאה ןעמ עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב עגיטסניגנוא יד

 ךיוא ןיילַא רע טָאה ,קיטסירטעלעב טקורדענ ןוא ןעבירשעג אקיר

 -ָאה ,ןעמָאנ ןעטסערדג םעד טָאהעג טָאה רע םגה .ןעטילעג גונעג
 ענייז יו רעסעב ךס א טפיוקראפ ןענַאמָארידנוש ךיז ןעב
 ןערעוו ןעבירשעג ןענעלפ סָאװ ןעקיטירק יד ןוא ,קרעװו עטסעב
 ץנאג ןעבָאה רעקיטירק יד זַא ,ןעזייוו ןענעלפ ןעטפירש ענייז ףיוא
 ענייז ואוו ,ןעלאנרושז יד .רוטארעטיל ןענעוװו ןעפירגַאב עהיור
 ןעסיורג א טלהָאצענ םהיא ןעבָאה ,טקורדעג ךיז ןעבָאה ןענַאמַאר

 ןעוו .ייז ראפ גנוריצ א ןעוועג זיא ןעמאנ ןייז לייוו ,רַארָאנָאה

 טגעלפ ,ךוב ַא סלַא ןעראוועג טקורדענּפָא רעבָא זיא קרעוו ַא ענייז
 טָאה םלוע רעד .,רעסיורנ ןייק טינ ןייז סנעטסיימ גלָאפרע רעד

 ךס ַא טימ תוישעמ עשיטנַאמָאר עלענָאיצַאסנעס ןעבָאה טלָאװעג
 ןופ טעטירָאיַאמ א ןוא ,ףוס ןעכילקילג א םימ ןוא ?גנולדנַאח,
 .טציטשרעטנוא קאמשענ ןעזיד טָאה רעקיטירק יד

 -נייא עסיוועג ןָא טרעניארע ךימ ןעבָאה רעטרעוו סע'טּפיליפ

 רעשיסור רעטמיראב רעד ןעוו ןעמוקַאב בָאה ךיא עכלעוו ,עקירד

 ןופ גנולעטשסיוא ןַא טכַאמעג ָאד טָאה ןינאשטשערעוו רעלחַאמ
 ,(428-424 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ חעז) רעדליב המחלמ ענייז
 "ורק עפרַאש א ןענופענ ךיא בָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ןיא
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 טסנוק .,ןעכַאז עכילצרעמש טימ ךיז טניטפעשַאב רע סָאװרַאפ קיט

 ןוא ,טרעלקרע םיניבמ יד ןעבָאה ,קיטעטסע טימ ןעדנוברַאפ זיא

 ןעדנאטשנעגעג טימ ,טייקנהעש טימ ךיז טניטפעשַאב קיטעטסע

 -רַאפ ןעפַאשרַאפ זומ ,ָאזלא ,טסנוק .ןענינעגרַאפ ןעפַאשרַאפ סָאװ

 -רַאפ רעבָא רעדליב ס'ןינַאשטשערעװו .םירוסי ןייק טינ ,ןעגינעג

 ןעבָאה ןעמ ןעק ןענינעגרַאפ ַא רַאפ סָאװ ,םירוסי רָאנ ןעפַאש

 טימ ,ןעטַאדלָאס עטעדנואווראפ עסַאמ א ףיױא טקוק ןעמ ןעוו

 "נואוו עטרישזַאדנַאברַאפ טימ ,סיפ רעדָא טנעה ענעסַאשענּפָא

 םע ?טנעװייל יד ךרוד ךרוד טצענ טולב יד עכלעוו ןופ ,ןעד

 ןענעג ןעכערבראפ א סָאד ןיא ,ָאזלא ,ץראה טסָאד טקירדרַאפ

 ...| טסנוק

 -ַאקירעמַא ןַא ןיא קיטירק עזיד ןעזעלענ בָאה ךיא ןעוו ,ןַאד

 -לעו ,טינשסיוא ןא ,ןערָאװעג טניוטשרע ךיא ןיב ,גנוטייצ רענ

 "עג רימ ייב זיא קיטירק-טסנוק עניזָאד יד ןעטלאהטנע טָאה רעכ

 רעדיו ןוא טכוזענפיוא טציא סָאד ךיא בָאה ,ןעטלַאהַאב ןעוו

 רעכילנע ןַא יו ןהעזענ ךיא בָאה ,ָאזלא ,טציא .ןעזעלעגרעביא

 ָאר ַא ןיא זַא -- רוטארעטיל ןענעוו טקירדענסיוא טרעוו ףירנַאב

 ענהעש ןעגָארט סָאװ ןעמַאד ןענעוו רָאנ ןעביירש ןעמ ףראד ןַאמ

 -ַאּפמַאש ןעקנירט סָאװ ןערעילַאװַאק ןענעוו ,רעדיילק עכייר ןוא

 ,ןעטערַאק ןיא ןערהָאפ ןוא רעינ

 טימ ןעדנובעגננעמאזוצ ךיוא סָאד ךיא בָאה קנַאדעג ןיימ ןיא

 רענאקירעמַא רעד ףיוא טקרעמאב בָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז עסיוועג

 -ַאר עכלעזַא ןעליּפש רָאנ ןעליוו סעסירטקַא רענַאקירעמַא .ענהיב

 ,רעדיילק ערעייט ,ענהעש ןענָארט ןענעק ייז עכלעוו ןיא ,ןעל

 יד ןעבָאה ,יורפ עמירַא ןַא יװ ןָאטעגנָא ענהיב רעד ףיוא ןייז

 ' .טנייפ סנירעליּפשיוש

 .טליּפשענ טינ רָאנ ןעסעיּפ עכלעזַא ןעמ טָאה ךילטנענייא

 -ענ ןעמוקעגרָאפ טכיזניה רעזיד ןיא ןענייז ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 קיטש ַא טנייה ןעמ טהעז טייצ וצ טייצ ןופ .,ןעננורעדנע עסיוו

 -םיוא ןעמ טָאה רעבָא ןַאד .ענהיב רעד ףיוא ןעבעל ןעמירָא ןופ

 -ענ רעשיטַאדקַאטסירַא רעד ןענעוו ןעסעיּפ רָאנ טעמכ טרהיפענ

 ,טפַאשלעז

 .עבלעז סָאד ןעוועג זיא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא
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 -ַאז עשימָאק רעדעוװטנע רָאנ ןעביירש ןעמ טנעלפ עמירָא ןעגעוו
 -ויטקעטעד ,ןעסינמייהעג עשיטאמַארדָאלעמ עדליוו רעדָא ,ןעכ

 יד .סרעּפענדיק ,רעביור ,רעדרעמ טכוז ןעמ עכלעוו ןיא ,תושעמ

 ערעכעה יד טימ ןעמונרַאפ ןעװעג זיא רוטַארעטיל ערעסעב

 ,ןעסַאלק
 -טּפיױה אפונ סללעוַאה טָאה ,טקרעמאב ןיוש בָאה ךיא יו

 ,טפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןופ ןעבירשעג ךילכעז
 -ירעמא רעד וצ ןענָאלשוצ ןענעק ךיז ךיא ?עװ עשזייוזַא יו

 .ןעועג טינ רעֶבָא ךיא ןיב טלעפייווצרַאֿפ ? רוטַארעטיל רענַאק

 רימ ןוא טנַאלַאט ןיימ ןיא טביולגענ קרַאטש ױזַא טָאה סללעוַאה

 ,ךיז ןיא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טומ ןעבעגעגוצ ױזַא
 ןעוו טעװ ??קעי, ביוא ןעלפייווצ ןעמונענ ךיא בָאה ךָאד ןוא

 ,טלעוו יד ןהעזרעד זיא סע

4 

 ."יקנעי רעד לעקנַאי;
 ןיא .ןערהָאפענקעװַא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא זיא סללעוַאה

 ןעצעזוצרעביא ןעביוהעגנָא "?קעיג ךיא בָאה טייהנעזעוובא ןייז

 וצ דלודעגנוא ןיימ ןעוועג זיא ךַאזרוא:טּפיוה יד .שידיא ףיוא

 ןא ןיא ןיא ,לַאנינירַא םעד ןיא טינ ביוא --- טקורדעג סָאד ןהעז

 ןעמונעג ךיא בָאה לָאמ ןייא ןוא .סנעטסנינעוו גנוצעזרעביא

 וצ טריסערעטניארַאפ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,םעד ןענעוו ןעטכַארט

 -נוא ףיוא ןעכַאמ טעוװ ןַאמָאר רעד קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןהעז

 רע עכלעוו ,טלעוו רעכילשנעמ רעבלעז רעד ףיוא -- ןעדיא ערעז

 ,רָאפ טלעטש

 -ייצ רעטייברַא רעד ןיא טקורדעג גנוצעזרעביא יד בָאה ךיא

 םענענייא ןיימ רעטנוא ."סויצַאס , ןעמָאנ םעד רעטנוא "ננוט

 -קיטרַא עזעירעס ןעביירש סנעטסיימ שידיא ףיוא ךיא געלפ ןעמָאנ

 ןעכיורבעג ךיא נעלפ "סויצַאס , טפירשרעטנוא םעד ןוא ,ןעל

 ךיא בָאה ןַאמָאר םעד .,ןענָאטעילעפ עשיטסידטעלעב-בלַאה ףיֹוא
 ."יקנעי רעד לעקנַאי, רָאנ ,"?קעי, טינ ןעפורעגנָא שידיא ףיוא

 לוטיט רעד סָאד ,טכער טָאה סללעוַאה זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 -ייה רָארג לָאז "יקנעי, רעזיד זַא ,רעטכארטענוצ ַא יו טננילק
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 -שַאמ ַא, יװ ןעננולקעג טציא רימ טָאה סָאד --- לעקנַאי ןעס
 -לעזא ןעפערט ןעבעל ןעכילקריוו םעד ןיא ,תמא .,?לַאפוצ רעווַאנ
 ,ךיז טלהיפ רוטַארעטיל ןיא רעבָא .ןעטלעז טינ ןעלַאפוצ עכ

 ענשימוא טרעלקעגנוצ רעסַאפרַאפ רעד טָאה סָאד זַא ,לאפ אזַא ןיא
 ,"יקנעי, ןוא ?לעקנַאי, :ליּפש-טרָאװ םעד בילוצ

 רענעטָארעג ַא ןעוועג רעבָא סָאד ןיא רעזעל ערעזנוא רַאפ

 ןופ ךיז ןעגאזטנע ןוא -- טרעלקעג ךיא בָאה ױזַא --- ,ןעמָאנ

 .ןעזָאלעג טינ ץרַאה יד רימ טָאה םהיא

 ןופ .גלָאפרע טאהענ ךיילנ שידיא ףיוא טָאה גנולהעצרע יד

 ,ףירב ןעמוקעגנָא עיצקַאדער רעזנוא וצ ןענייז ןעלַאװק ענעדישרַאפ

 יד ןוא יד זַא ;םהיא טניימ ןעמ סָאד טביולג רעד ןוא רעד זַא

 סע רעכלעוו ןענעוו ,לעטיג יד סָאד זיא יז זַא ,טגייצרעביא זיא

 -עג עצנַאג יד זַא ,טכודענ ךיז טָאה ןעשנעמ .,טלהעצרעד טרעוו

 ַא ןופ רעדָא ,ןעבעל םענענייא רעייז ןופ דליב ַא זיא עטכיש

 (*.טנאקאב ךילנעזרעּפ ןענייז ייז ןעכלעוו טימ ,ןעבעל

 ןופ לייט א ןופ טרעהעגנ ךיוא ךיז ןעבָאה ןעטנעמילּפמָאק

 -עווענ ןיב ךיא עכלעוו ןופ ,ןעשנעמ ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעד

 גנורעטסיינַאב טקירדענסיוא ןעבָאה ,טדמערפענּפָא שיטילָאּפ ןעז

 ערעדנַא .סענעצס יד ןופ ןעננובײרשַאב יד טימ ןעּפיט יד רַאפ

 עגיטסניגנוא ןא טַאהעג רעבָא ןעבָאה ןעטנענילעטניא ערעזנוא ןופ

 ןיא ךוב רעד ןעװו ןַאד ךילכעזטּפוה ,קיטירק רעייז .ננוניימ

 ,ננורעלקרע ןַא ןיא ןענַאטשַאב זיא ,שילגנע ףיוא ןענישרע ןיוש

 ייטַאּפמיס ןוא ןערעניטכיוו ַא ןעביילקסיוא טפרַאדעג בָאה ךיא זַא

 -עמַא יד ןעזייוו טלָאזעג בָאה ךיא זַא -- "?קעי, יװ ּפיט ןערעש

 -רָאפ טרעוו סע ואוו ,טכַאנייב ,ענעצס ַא ןַאמָאר םעד ןוא ןַארַאפ (*
 רַאפ ךיז טקערש דימש רעשיביולגרעבָא רעדנעסיוונוא רעד יוװ טלעטשעג

 טקנוּפ .שינרעטיצ ןוא עמש-תאירק טנעוול ןוא רעטָאפ םענעברָאטשעג ןווז
 ןַא ןופ גנולהעצרע רעשידוא רעסיוועג ַא ןיא ךיז טנופעג ענעצס ַאוַא

 ןוא יז .ןערָאװעג טריזיטַאמַארד רעטעּפש זוא עכלעוו ,רעביירש רעדנַא

 ןיא ןַאמָאר ןיימ יוװ םעדכָאנ רהָאו יירד (קרָאידוינ ןיא) ןענישרע רעבָא
 ןוא ,שולגנע ףיוא ,ןוא "גנוטייצ רעטייברַא, רעד ןוא ןעוועג טקורדעג

 .םרָאפ-ךוב
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 -עג ַא -- לַאטרַאװק רעזנוא ןופ לעּפמעס ןערענהעש ַא רענַאקיר

 רעכלעוו ,ליּפשייב םוצ ,טסילַאעדיא ןעטנַאסערעטניא ,ןעטעדליב

 עיסוקסיד א ןיא .ללכה תבוט רַאפ ןעצונ ענעגייא ענייז טרעפּפָא

 -ענ ךיא בָאה גנוניימ עזיד טקירדעגפיוא טָאה סָאװ םענייא טימ

 קעווצ ן'טימ טינ ןעבירשעג ןַאמָאר םעד בָאה ךיא זַא ,טרעפטנע

 ןערהיפוצכרוד רָאנ ,ננורעקלעפַאב עשידיא רעזנוא ןעזײטרעװדַא וצ

 טָאה אמעהט רעזיד וצ ןוא ,אמעהט עשירעלטסניק עטסיטשַאב ַא

 ןיא ענַארפ יד זַא ;ּפיט יקנעי-רעד-לעקנַאי רעד טרעדָאפעג ךיז

 רעלעטשטפירש ַא ןענָאזרעּפ ַא רַאפ סָאװ טינ קיטסירטעלעב ןיא

 -ָאה ייז ביוא ןוא ,רָאפ ייז טלעטש רע ױזַא יוװ רָאנ ,רָאפ טלעטש

 ןייז ןופ ןַאלּפ ןעשירעלטסניק םעד וצ תוכייש עכילריטַאנ ַא ןעב

 -וס ַא ןָא טפיירג אמעהט ןיימ זַא ,רעכיז ןעוװעג ןיב ךיא .קרעוו

 ףיוא ןעבעל ןעטנַארנימיא רעזנוא ּפִא טלעניּפש עבלעוו ,עיצַאוט

 -ַאב רהעמ ליפ טָאה סָאד זַא ןוא ,ןפוא ןעשיטסירעטקַארַאכ א

 .קלָאפ ןעשידיא םעד ןערימַאלקער וצ יװ גנוטייד

 רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא סללעוַאה יוװ ךיילנ

 .טומ ןעבענעגוצ רעדיוו רימ טָאה רע .,ךיז וצ ןעדַאלעגנייא ךימ

 וצ סָאד טהעג רעגנַאפנָא עֶלַא טימ זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ טָאה רע

 "עג ןייז ןַאמָאר ןיימ טעװ רעטעּפש רעדָא רעהירפ זַא ; ךילרעווש

 .ןערעיױט עליפ ןענעפע רימ רַאפ ךיז ןעלעוו ןַאד זַא ןוא ,טקורר

 -עזטרָאפ ןיא טקורדעג ןַאמָאר םעד ןעבָאה ֹוצ גנונפָאה יד רעבָא

 ךילדנע רע טָאה ,ןעלַאנרושז עסיורג יד ןופ םענייא ןיא ןעגנוצ

 "ךוב עסיורג יד ןענעוו ןעטכַארט ןעמונעג טָאה רע .,ןעבעגענפיוא

 ,רענעלרַאפ

 -יא ַא ןיא ןַאמָאר םעד קורד ךיא זַא טרעהעג טָאה רע ןעוו

 עמענעגנאנוא טקירדענפיוא טכיזעג ןייז טָאה ,גנוצעזרעביא רעשיד

 .גנושאררעביא

 -- .טגערפעג רע טָאה -- ?סָאד רחיא טוט סָאװ וצ ---

 "עג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ךַאז א ןעקורד טינ ןעליוו סרעשילבָאּפ

 .טקורד

 -עג ,ךילמענ ,טָאה רע .טסיירטענ ךיילנ רעבָא ךימ טָאה רע

 גנוטייצ רעשידיא ַא ןיא טהעג ןַאמָאר רעד סָאװ סָאד זַא ,טנָאז
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 ,טכַארטַאבנַא ןיא ןעמענ טינ רענעלרַאפ-ךוב רענַאקירעמַא ןא טעוו

 ךוב רעד זא ,טינ סָאד טסייה טקנוּפדנַאטש ןייז ןופ ---

 ,לעבכיימש ַא טימ טרעלקרע רע טָאה -- ,ןענישרע זיא

8. 

 .ךוב רעד

 ַא ןעטלַאהרע םהיא ןופ ךיא בָאה םורָא געט ענינייא ןיא

 ןַאמַאר םעד ןעגָאלשרָאּפ ןעסייהעג רימ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ףירב

 יל רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,קָאקשטיה ילּפיר םענייא וצ

 עמריפ רעד ייב (רעבעג-טַאר רעשירַארעטיל) "רָאזייװדע ירערעט

 -ךוב עטסניטכיוו ייווצ יד ןופ רענייא ,ינַאּפמָאק דנע ןָאטלעּפַא .ר

 רנַאמ םעד בָאה ךיא יו רעבָא יוזא .אקירעמא ןיא ןענַאלרַאפ

 "רַא/ רעד רַאפ גנוצעזרעביא ןיימ וצ ןעבָאה טפרַאדעג טּפירקס

 טכענ ןוא געט עכילטע טיײברַאעג ךיא בָאה ,"ננוטייצ רעטייב

 -רעביא בָאה ךיא .עיּפָאק ַא טכַאמעג ןוא רעהפיוא ןַא ןחֶא טעמכ

 טסָארּפ ךיא בָאה ןעביירש רהעמ .ךוב ןעבלַאה א ןעבירשעג

 ִצ םימ יװ ױזַא ןעגנַאנענמוא ןיב ךיא .טַאהעג טינ חכ ןייק

 ,רעגניפ עטהערד

 סנָאטלעּפַא יד וצ טּפירקסונַאמ ץטימ קעװַא ךיא ןיב ןַאד

 .קָאקשטיה .רמ ףיוא טנערּפעגכאנ ןוא
 ןַאמ ַא ,טענורב רעקנַאלש ,רעכיוה ַא ןעגנַאפמע טָאה ךימ

 .טכיזעג ןעטנענילעטניא ןַא רהעז טימ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןופ

 "עוו םהיא טימ ןיוש טָאה סללעוַאה .קָאקשטיה ןעוועג זוא סָאד

 -אמ םעד ןעזָאלעגרעביא םהיא בָאה ךיא .,טדערעג ךוב ןיימ ןענ

 .לעװ םורַא ךָאװ ַא ןיא זַאטנָאזענוצ רימ טָאה רע ןוא טּפירקפונ

 טזָאל רעדמערפ ַא ןעוו ,ךילנהעוועג .רעפטנע ןַא ןעבָאה ךיא

 רעביא סָאד ןעמ טינ ,רעשילבָאּפ ַא ייב טּפירקסונַאפ א רעכיא

 .קעוצ ןעזיד וצ טלעטשעגנָא ?עיצעּפפ זיא סָאװ ,רעזע5 ַא ֹוצ

 ןוא ;רעזעל ןעטייוצ ַא וצ סָאד טהענ ,טלעפענ םהיא בוא

 רעשילבָאּפ םעד וצ רעדָא ,"רָאזייוװדע ירערעטיל, םעד וצ ךילדנע

 ןעטשרע םעד יו רעטייוו טינ סָאד טהעגרעד בור סָאד .,ןיױלַא

 יַאזוצ קירוצ טּפירקסונַאמ ןייז טמוקַאב רעטַאפרַאפ רעד .רעזעל

 עלַא וצ טקישעג טרעוװ עכלעוו ,?עטרַאק עטקורדעג ַא טימ ןעמ
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 זַא רעבָא ,םהיא טקנַאד ןעמ זַא ,ךילמענ ,רע יװ תונברק עכלעזַא
 קָאקשטיה טָאה רעבָא ָאד ,ןעכיורבעג טינ קרעוװ ןייז ןעק ןעמ

 -נַאפעגנָא ךילטנענייא טָאה רע .,ןעזעל ןעמונעג ךיילג ךיז ןיילַא

 בָאה ךיא רעדייא ךָאנ סעשזדייּפ עטשרע יד ןעקוקוצרעביא ןעג
 .טנענעזעג םהיא טימ ךיז

 .ןעמונעגנָא טּפירקסונַאמ םעד טָאה עמריפ יד
 ךיא בָאה ,רעצעז יד וצ טקישענ םהיא טָאה ןעמ רעדייא

 ףיוא טש'רמולכ ,געט עכילטע ףיוא םייהַא ךיז ֹוצ ןעמונעג םהיא

 עיּפָאק יד ןענידנע וצ ףיוא רעבָא ן'תמא ןיא ;  ןעקוקרעביא

 ףיוא גנוצעזרעביא ןיימ וצ ןעבָאה טמהאדעב בָאה ךיא עכלעוו
 ,שידיא

 םעד רעבָאטקָא ןעקורד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה גנוצעזרעביא יד

 ןיא רימ ייב לַאניגירַא םעד ןעמ טָאה ןעמונעגנָא ,1898 ,ןעט8

 ןענַאמָאר עיינ ןעבענעגסיורַא ןעבָאה סרעשילבָאּפ יד .רענמעצעד

 ןיא ןוא רעמוז רעֶדָא גנילהירפ ןיא -- רהָאי ַא לָאמ ייווצ

 .ננילחירפ םעד רַאפ טמיטשאב ןעמ טָאה ךוב ןייפ .טסברעה

 -רע ןיא רע ןוא גנוניטעּפשרַאֿפ ַא ןעמוקענפיורַא רעבָא זיא סע

 ,1896 ,ילוי ביֹוהנֶא ןעניש

 -לעּפַא יד ןעבָאה רעהירפ רהָאי ןעּפַאנק א םימ רחעפעגנוא

 ןַאמָאר ַא -- "שזדיירילק ווא שזדעב דער יד , טקורדעג סנָאט

 .ןופצ יד ןעשיווצ חמחלמ יד טרעדלישענ טרעוו סע ןעכלעוו ןיא

 ענַארפ-רענענ רעד רעכיא ןעטַאאטש םורד יד טימ ןעטַאַאטש

 רעד .,ןיערק ןעוויטס ןעמָאנ ן'טיס רענַאקירעמַא ןעגנוי ַא ןופ ---

 ןופ טלעוו רעשירארעטיל רעד ןיא עיצאסנעפ ַא טכַאמעג טָאה ךוב

 -לָאפ סָאד טנאסערעטניא זיא ייברעד .דנאלגנע ןוא אקירעמַא

 -באּפ ןופ טקישעג טּפירקסונַאמ םעד טָאה ןיערק ןעוויטס : עדנעג

 -יש ןיא ןוא ןָאטסָאב ןיא ,קרָאי וינ ןיא ,רעשילבָאּפ וצ רעשיל

 ןיערק זיא ןַאד .ןעזיווענקירוצ םהיא ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ,ָאנַאק

 -יא קרעוו ןייז טָאה סללעוַאה .,ן'סללעוַאה טימ ןערָאװענ טנַאקַאב
 םעד טָאה קָאקשטיה ןוא ,ןערָאװעג טקיצטנע זיא ןוא ןעזעלענרעב

 טָאה טשרעוצ .עיצַאדנעמַאקער סע'סללעוַאה ףיוא טקורדעג ךוב

 -ננע ןיא רעבָא ,טייקמאזקרעמפיוא ןייק ןעגיוצעג טינ גנולהעצרע יד
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 ןעטרעטסיײגַאב ַא ןעבירׂשעג רעקיטירק רעטנאקאב ַא טָאה דנַאֿל

 -ָאה רעקיטירק רענָאדנַאל ערעדנַא ןוא ,םהיא רעביא קילברעביא

 זיא טַאטלװער רעד .,טביױלענ קרַאטש ךיוא ןַאמָאר םעד ןענ

 ןעמונעג ךיוא םהיא ןעגעוו ;אקירעמַא ןיא ןעמ טָאה ןַאד זַא ןעוועג

 םזייוו "שזדיירילק ּוװֶא שזדעב דער ידי .ןעדייר ןוא ןעבייױש

 ,טנַאלַאט ןערַאברעדנואוו א ףיוא ןָא ךילקריוו

 רעלעיצעּפס ַא ןיא ןענעגעגסױרַא םהיא ןעבָאה סנָאטלעּפַא יד

 ערעכעה ןופ עירעס ַא רַאפ טמיטשַאב ןעבָאה ייז עכלעוו ,עמרָאפ

 ןעבעגעגסױרַא ייז ןעבָאה ??קעי}, ןַאמָאר ןיימ .קרעוו עשירַארעטיל

 וצ .עירעס רענעי ןופ םענייא סא עמרָאפ רעבלעז רעד ןיא

 -לעז רעד ןיא ךיוא ,ןעבעגעגסױרַא ייֵז ןעבָאה טייצ רעבלעז רעד

 :ןערק ןעװיטס ןופ ןַאמָאר ןעטייוצ ַא ,עמרָאפ רעב

 ."רעטומ סע'שזדרָאשזד,

6 

 ."לקעי, ףיוא ןעקיטירק

 רעד ןיא ןענישרע ןיא "?קעי, רעביא קיטירק עטשרע יד

 בָאה ךיא .יילושזד ןעט-12 םעד ,גָאטנוז ןופ "סמיַאט קרָאי וינ,

 ןעבעגעגרעביא טרעוו טשרעוצ .,ל?עקיטרַא םענעי ךיז רַאפ טציא

 "יםירק רעד טגָאז ןַאד .גנולחעצרע רעצנַאג רעד ןופ ּױקיע רעד

 : רעק

 עיינ עלופסקורדנייא-דנעגאלש ַא ןופ םָאר יד זיא סָאד,

 -עטיל רעד ןוא טייקכילקריוו יד ,רעבָא רעביוצ רעד .גנולהעצרע

 -רעטקַארַאכ יד ןופ סיױרַא ןעמַאטש ךוב םעד ןופ טרעוו רעשירַאר

 ךיוא ןוא טלַאהטנע רע סָאװ "?רילָאק ןעפַאקַאל , םעד ןופ ,רעדליב

 ןעבעל קיטש ַא ףיוא רענַאקירעמַא רַאפ טנעפע רע סָאװ םעד ןומ

 ייב טגיל רע שטָאכ ,ףירנַאב ןייק טינ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןופ

 "עג יד ןיא רָאפ טמוק עטכישעג יד .,רערעייז ריט עמַאס רעד

 ."קרָאי וינ ןופ דיאס-טסיא רעד ןופ ןעסַאנ עטקַאּפ

 ןיימ -- ,ךוב םעד ןופ גוצסיוא רעשכיה ַא טהעג םעדכאנ

 קרָאי וינ ןיא לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ גנורעדפיש עניײמענלַא

 : רעקיטירק רעד טגָאז ןַאד ןוא ---



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 48

 רעד ןוא ,ךוב םעד ןופ ןענָאזרעּפ ערעדנַא יד ןוא לקעימ
 ַא טימ ,טפאהבעל טלָאמענפיוא ןענייז ,ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל
 -עג-רָאמוה ןעפרַאש ַא טימ ,רעדליב עכיירברַאפ הוא טנַאלַאט
 -יא םעד ןעק רעסַאפרַאפ רעד .יירעגאז-חשרד רָאה ַא ןהָא ןוא להיפ
 ןץ'טימ רָאפ םחיא טלעטש רע ןוא ,טנעכייצעגסיוא ֿפַאטרַאװק ןעשיד
 עלענַאיצַאסנעס ןייק ןעכַאמ וצ טינ םכוז רע ,ןעבעל ןופ תמא
 -ָארּפ ןערהיפ וצ ךוב םעד ךרוד טינ רע טכוז ךיוא ,ןעטקעפע
 ."ףליב-סנעבעל ַא טלָאמ רע ,גנוגעװַאב ַא םעּפע רַאפ אדנאגאּפ

 ןַאד ןיא עכלעוו ,"ןָאס קרָאי וינ, רעד ןופ רעקיטירק רעד
 ןיא עטסניטכיוו יד ןופ ענייא ןוא גנוטייצ-ןעגרַאמ ַא ןעוועג
 רעד ןופ ןעגנורעדליש עסיוועג טימ "לקעי טכיילנראפ ,אקירעמַא
 ןעניפעג עכלעוו ,(ןעילימַאפ רעטיײברַא עשטייד ןופ) דיַאס-טסיא
 יפךָאד סלרַאשט ןופ "סוַאה ןעדלָאג יד, ןַאמָאר םעד ןיא ךיז
 ךיוא .רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב-טוג ַא ,רענרָאװ
 -עמַא ןופ) ןטערטרַאּפ דיַאס-טסיא יד טימ "פקעי, רע טכיילגרַאפ
 ַא טנערפ רע ."רעהדָאמ סע'שזדרָאשזד, ס'ןיערק ןיא (רענַאקיר
 ןופ ןעשנעמ יד ןענייז ן'רענרָאװ ייב זַא ,סָאד טמוק יו, : הישק
 ןוא ,ט'חרצ'ראפ רעמיא ,טרעיורטראפ רעמיא דיאס-טסיא רעד
 ; ןעטנעמָאמ עגיטסול ,עכילהערפ ןעבָאה רעדיַאס-טסיא ס'ןַאהַאק
 ַא ,ףיטש ַא טפָא ןעביג ייז .ט'הגאד'רַאפ רעמיא םינ ןענייז ייז
 "? ךַאל

 רעד טנָאז --- "?קעי, ןיא ןעכערּפשעג יד טפערטַאבנַא סָאװ
 ךס ַא זנוא ןענייז ייז זַא ,ןעגָאז רימ ןעזומ -- רעקיטירק "ןָאס,
 -רָאװ ייב ןעניפעג רימ סָאװ ןעכערּפשעג יד יו רעטנאסערעטניא
 עמירא יד ןעדייר ן'רענרָאװ ייב  .ןע'ןיערק ייב רעדָא ן'רענ
 ןעמוקַאב ייז סָאװ טלהָאצעג םעד ןעגעוו ךילכעזטּפױה ןעיורפ
 ןעדייר רעבָא ןע'ןַאהַאק ייב .ןעזיוה רעדָא ךעלדמעה ןעיינ רַאפ
 ,ךיוא ןעכַאז ערעדנַא ןענעוו ייז

 ןעזַארפ עכילדליב יד שילגנע ףיוא רעביא טיג ןטהאק .רמ,
 -געט םעד ןיא ייז טכיורבעג ןעמ יװ ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ
 ךיוא .טנַאסערעטניא רהעז טּפָא ןענייז ייז ןוא ,סעומש ןעכיל
 -טסיא יד עכלעוו רעטרעוו עשילגנע יד ןַאהַאק ,רֶמ ןנוא םיִג
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 ,ךַארּפש-רעטומ רעייז ןיא ןעמונענניירַא ןעבָאה ןעדיא רעדיַאס
 ."םיוא ייז ןעדייר ייז ױזַא יו זנוא טזייוו רע ןוא

 -סיורַא טָאה "?קעי, ױזַא יו ךיז טרעדנואוו רעקיטירק רעד

 ןופ ןעצעזעג עננערטש יד ץָארט ,יורט ןייז ןופ טנ ַא ןעגָאדקעג

 ,רעבָא טקנעד רע .טכיזניה רעזיד ןיא קרָאי וינ טַאַאטש םעד

 .גיטכיר ךיוא סָאד זיא אמתסמ ןַא

 םעד ןופ םזילַאער רעד זַא ,ןעביולנ וצ טיירַאב ןענייז רימ,

 רעדעי , --- ,רע טנָאז --- 'ךיוא טקנוּפ ןעזיד ףיוא טהעג ןַאמָאר

 -נואוו ןָאטעגפיוא ַאד טָאה ןַאהַאק .רמ זַא ,ןעלהיפ טעװ רעזעל
 םירָאוװ ,גידריווקרעמ טלעּפָאד זיא קרעוװ ןייז .,טייברַא ערַאברעד

 ןעמונעג ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקענ זיא רע זַא ,ןעקנעדענ ףרַאד ןעמ

 עכילטע טימ טשרע ךארּפש רעשילגנע רעד טימ ןערעוו טנאקאב
 ,"קירוצ רהָאי

 -ענ טינ טושּפ רעקיטירק רעד זיא ,טנ םעד טפערטַאבנַא סָאװ
 םענעגייא ןייז ןיא ןעבעל םעד ןופ עלעקניוו ןעזיד טימ טנַאקעב ןעוו

 ןיא טג א ןעבָאה וצ זיא ,הצורמ ןענייז םידדצ עדייב ןעוו .,דנַאל

 םעד ףיוא ןָא טיג דצ ןייא .,זירַאּפ ןיא יו ,טכייל ױזַא קרָאי וינ

 ; עזייוַאב טגניירב ןעמ ; טייהיירטנוא ןעגעוו ענַאלק ַא ןערעדנַא

 רעטכיר רעד ןוא ןעגידייטראפ טינ ךיז טמוק רעטנָאלקעגנָא רעד

 .טג ַא סיורַא טינ

 ןענייז ן'טנ עכלעזַא רעבָא ,ץעזעג םעד ןענעג זיא ךַאמּפָא ַאזַא

 | .גנוניישרע עכילגעט ַא

 -ייא ץנַאנ טימ טקירדענסיוא םנח ,קיטירק עניטסניגנוא ןַא

 "נע ליעמ , רעד ןעטלַאהטנע טָאה ,רעטרעװו עטַאקילעד ,עלעד

 ,ןעטנעמילּפמַאק ענינייא רימ טיג רעביירש רעד ,"םערּפסקע
 -עמַא רעד ןופ רעטרעוו טפָא וצ ךיורבעג ךיא זַא ,טגָאז רע רעבָא

 ךיז טרעדָאפ רוטארעטיל רַאפ דנערעוו ,ךַארּפש-סקלַאפ רענַאקיר
 | : סולש םוצ טנָאז רע .ןושל רערעגידריוו ַא

 ץיינ א ,לאירעטַאמ םעיינ א ןענופעג ָאד טָאה ןַאהַאק ,רמ
 יױזַא ענימ עזיד טייבראעב טינ טָאה רע ביוא ןוא, ענימ-דלָאנ

 ןיא רע טעװ ,טרעוװסנעשניוו ןעוועג טלָאװ סע יו ךיירנלאפרע

 ףָאנ טעװו רֶע ביוא ,טײברַא ערעסעב ןָאט טכייליפ טפנוקוצ רעד
 ,,ןצרעד קשח ןעבָאה
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 יד .,טינ רע טכַארטַאב ןַאמָאר םעד ןופ טלַאהניא םעד
 יצ ןוא ענידעבעל ןענייז סענעצס יד ןוא ןענָאזרעּפ יד יצ ענַארפ

 עכלעזַא -- סערעטניא ןעשירעלטסניק ַא טָאה טעשזויס רעד

 -רעסיוא רעד ןענעו רָאנ טדער רע ,ןָא טינ רע טרהיר ןענַארפ

 | .טינ םהיא טלעפענ יז ןוא עמרָאפ רעכיל

 ןייז רַאפ דָארג ןוא ,ליטס ןיימ ןעביול רעקיטירק ערעדנַא

 ןילַא זיא רעכלעוו ,סללעוַאה .טייקכילריטאנ ןוא טיײקכַאפנייא

 ןיא ,ךַארּפש רעשילננע רעד ןופ רעטסיימ רעטסערג רעד ןעוועג

 טינ טָאה רע ןוא ,טקיצטנע ןעוועג "לקעי, ןופ שילננע יד ןופ

 -בילריטאנ, רעד רַאֿפ ןעטנעמילּפמָאק ןעבענ וצ רימ טרעהענפיוא

 "טייקניטפַאז ןוא טייק'טושּפ עשילננע-טכבע יד רַאפ ןוא טייק

 .רימ וצ ףירב ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יװ ,ןוש5 םעד ןופ

 -ענסױרַא ןעבָאה רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא עטנאקאב ערעדנַא

 ,ננוניימ עבלעו יד טנָאז

 -נוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעקיטירק ןעזיווַאב ךיז ןעבָאה סע

 ןעבָאה רעקיטירק יד ןופ ענינייא .טדעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןענ

 -ענקעװַא םהיא ןעבָאה ערעדנַא ,טביולעגנ קרַאטש ןַאמָאר םעד

 םהיא וצ ןעטלאהרַאפ ךיז ןעבָאה ענינייא .טנַאה ן'טימ טבַאמ

 ןעטנארנימיא ןַא ןופ גנורעדליש עשירעלטסניק א וצ יװ טסנרע

 אפוג ןעבעל ןעזיד ןעגעוו ןעבָאה רעדיוו ערעדנַא רֶאֹּפַא ;ןעבעל
 .ןָאט ןעגיסַאּפש-בלַאה ַא ןיא טדערעג

 ןעבָאה ניטסניננוא "?קעי, ןענעו ןעבירשעג ןעבָאה סָאװ יד

 ס'רעּפראה, ןופ ןָאסלענ יו הנעט עבלעז יד טַאהעג סנעטסיײֿפ
 -ליש ךיא :"ןיזענעמ ס'רוילקקעמ , ןופ סּפיליפ רעדָא ,"ילקיוו

 ענדורב ןיא ןעניואוו עכלעוו ,ןעדיא עמירָא ,עטעדליבעגנוא רעד

 םיקידצ ןייק ןוא רעדיילק עניליב ןענָארט ןוא רעזייה טנעמענעט

 ,ןעשנעמ עכלעזַא ןענעװו טביירש ןעמ ןעוו .טינ ךיוא ייז ןענייז

 -סע טינ סָאד זיא סנעטשרע לייוו ,רוטַארעטיל ןייק טינ סָאד זיא

 יד טינ ייז ןעריטנעזערּפער סנעטייווצ ןוא ;ןהעש טינ ,שיטעט

 .אקירעמַא עתמא

 ןעבָאה ,טביולעג ןַאמָאר םעד ןענָאה סָאװ רעקיטירק יד ןופ

 ךימ ןעבָאה עגינייא .ןעגינעגרָאפ טפַאשרָאפ עלַא טינ ךיוא ריִמ
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 ,טינ גנוטיידַאב ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז רַאפ םיחבש ןעבענענ

 ,ןהעזעג בָאה ךיא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא םתס טדערעג ןעבָאה ייז

 -ליש ַא סלַא רוטַארעטיל ןעגעוו טינ ףירגַאב ןייק ןעבָאה ייז זַא

 יָאה ייז ,ןעבעל ן'תמא םעד ןופ ןוא ןעשנעמ ע'תמא ןופ גנורעד

 .השעמ יד ,"טַאלּפ,} םעד רַאפ טבילעג ךילכעזטּפיוה ךימ ןעב

 "רַאפ ןַאמָאר םעד ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 -ַאטשרַאפ םהיא טָאה רעקיטירק *סמיַאט, רעד יװ ױזַא ןענַאטש

 .רע יװ ןיז ןעבלעז םעד ןיא ןעבירשעג ןעבָאה ייז ןוא ,ןענ

 ָאגַאקיש , םעד ןופ רעקיטירק רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 -ויקריוס עסיורג ַא טימ גנוטייצ ענילנעט עניטכיוו ַא ,?דרָאקער

 :ןָא טגנַאפ רע ,ןָאשייל

 ַא ,ןעברַאפ עגידעבעל טימ ןעלָאמעג ,ןעבעל ןופ דליב ַא,

 רהיא .,"לקעי, זיא סָאד --- טסנוק עשיטסילַאער ןופ קועוו עסיורג

 עדילָאס ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ טימ ,ןעבעל ן'תמא םעד ַאֹד טָאה

 ערעייז עלַא טימ ןעשנעמ עבילשנעמ --- טולב עטיור ןוא שיילפ

 ,תונורסח עכילשנעמ

 ןופ ָאטעג רעד רַאפ ןָאטעג טָאה ?יװננַאז ?עַארזיא סָאװ,

 -רַאװק עמירָא יד רַאפ ןָאטעג טָאה ןיערק ןעוויטס סָאװ ןוא ,ןָאדנַאל

 ןופ סָאטעג יד רַאפ ןַאהַאק .רמ טוט סָאד ,קרָאיד-ינ ןופ ןעלַאט

 ַא ךיז ןיא טָאה ךוב רעד ,קרָאי-וינ ,טדָאטש-טּפיוה רעזנוא

 -ניא ס'רעלעטשטפירש םעד טימ ןעדנוברַאפ זיא רעכלעוו ,רעביוצ

 ןייז .טרעדליש רע סָאװ ןעבעל םעד טימ טפַאשטנאקַאב עמיט

 -ייצ ןעגנוביײרשַאב ענייז .טנַאקיּפ ןוא טנאסערעטניא זיא ?יטס

 אמַארד ַא זיא "?קעי) ,טייקגידנעטשלָאפ טימ סיוא ךיז ןענעכ

 .ןעסַאמ יד ןופ ןעבעל ןופ

 -ייז ןיא ןעבעל רעד זיא ךַאפליפ ױזַא ,ניטרַאנעדיײשרַאפ יוזא,

 -םילגעמ עשירַארעטיל יד זַא ,ןעידענַארט ענייז ןיא ןוא ןעידעמָאק ענ

 רימ ןעבָאה טייצ עצרוק ץנַאג א ןיא .טינ ץענערג ןייק ןעבָאה ןעטייק

 ,ןעלַאטרַאװק עמירָא יד ןופ ןענַאמָאר עגידריווקרעמ ייווצ ןעמוקַאב

 .ןערעדנַא םעד ןופ רענייא ןעדיישרַאפ טולָאסבַא ןענייז ייז רעבָא

 דליב ַא ןעלָאמעג ןיערק .רמ טָאה "רעהדָאמ סע'שזדרַאשזד, ןיא

 טָאה רוניפ עלַארטנעצ עֶלַא .קרָאידרינ ןופ דייס-טסיא רעד ןופ

 טעוועדאהעגפיוא זיא רעכלעוו ,רענַאקירעמַא ןעגנוי יַא ןעמונעג רע
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 -ּפָארַא ךאנרעד זיא ןוא טדָאטש רעד ןעכעל ףרָאד א ןיא ןערָאװעג
 ןוא רעהעג-גידייל טימ טפַאש'רבח ןייז ךרוד ןעּפמוז יד ןיא ןעקנוזעג
 טנײלעגפױרַא ןענייז ןעברַאפ יד .,ירעוַאב רעד ףיוא רעכערברַאפ
 "פקעיג ןיא .ליזנעּפ ןעסיורג א טימ טנעווייל ן'פיוא ןערָאװעג

 -םעה ןופ רעּפעש טעווס עשידיא יד ןיא ןיירַא רעזעל רעד טננירד
 ןעדייר עכלעוו ,ןעדיא עשיסור ןוא עשיליוּפ יד ןעשיווצ טירטס רעט

 זיא סע ,טפול רעדנעקיטש ַא ןיא ןעבעל ןוא ךַארּפש עדמערפ ַא

 ךָאד ןוא ,"רעהרָאמ סע'שזדרָאשזד , ןיא יו טלעוו רעדנַא ץנַאג ַא

 יד ןופ טשרעהאב ןערעװ רעצרעה .טלעװו עבלעז יד סָאד זיא

 -ניא עבלעז יד ןופ טריגער ןערעוו תוחומ ןוא ןעלהיפעג עבלעז
 ,ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעדיישראפ ןענייז ןעשנעמ יד .ןעטקניטס
 טלענניר סָאװ ,טלעוו יד ןוא טייהנעגנַאנרַאפ רעייז ?ייוו זיולב
 -טפַאשניימעג א רעבָא ןעבָאה ייז .ענעדיײשרַאפ ןענייז ,םורַא ייז
 וצ רעוש ךילטנענייא זיא סע ןוא ,סיפ יד רעטנוא ןעדָאב ןעכיל

 .ייז ןעשיווצ ץענערג רעד טגיל סע ואוו ןעזייוו
 -יֿפנרעדנַאנַאפ ןייז ןיא טַאקילעד רהעז זיא ןאהאק רעטסימ,

 -נהעוועגנוא ןַא ןיא יירט-סנעבעל זיא רע .,ןעױעטקַארַאכ יד ןערעד
 ץנַאג ךילטנענייא זיא סע .רעלטסניק ַא ןיא רע .סָאמ רעכיל
 רעטסימ יו יוזַא ,רעדנעלסיוא ןא זַא ,ןהעז וצ ךילנהעוועגנוא

 ןעמ ןעוו .ךַארּפש עשילגנע יד טגיזַאב ןעבָאה ױזַא לָאז ,ןאהאק

 -יד ןוא גיטפערק ,טנעכייצעגסיוא זיא שילגנע ןייז זַא ,ןעגָאז לָאז

 סָאד טלָאװ ,ןײרַא טקנוּפ ןיא ךיילג טפערט יז זַא ןוא ,טקער

 טימ ,עדריוו ןוא ןח יד ןעגעוו ףירגאב ןעכַאװש ץנַאנ ַא ןעבעגעג
 ,סיוא ךיז טנעכייצ ליטס ןייז עכלעוו

 רעבָא ןיא שינרעטסניפ רהיא ,עידעגַארט א זיא ?לקעי
 -ןענוז ַא ןופ ןעלַארטש טימ ןעגנורדענכרוד רעדיוו ןוא רעדיוו
 ."רָאמוה ןעדנענייש

 םעד ןופ טינשסיוא ןַא ןעזיוועג ןע'סללעואה בָאה ךיא ןעוו

 זיא ,קיטירק עזיד ןעטלאהטנע טָאה רעכלעוו ,"דרָאקער ָאנַאקיש,

 רע ,ךיירפ ןופ ןייש-ןענוז יד טימ ןערָאװעג ןעסָאנַאב םינּפ ןייז

 ,לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעווענ זיא

 ,ךַאז עטונ ַא ףיוא טביירש ןעמ זַא : ןַאהַאק ,טהעז רהיא ---
 / "נוא ,טגָאזעג רע טָאה -- ! םעד ףיוא םיניבמ ןיוש ךיז ןעניפעג
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 -טנעגייא ןעהעטשרַאפ ,סנעטסגינעוו ערעטלע יד ,רעקיטירק ערעז

 ןעגעוו ןעביירש וצ סיוא סנעטסיימ רעבָא טמוק ייז .טוג ץנַאג ךיל

 עשיטנַאמָאר ַא טײברַאעגסױא ייז ןעבָאה ,תוישעמ עשיטנַאמָאר

 -טסנוק לעקיטש עטכער ַא רעבָא ןעהעזרעד ייז ןעוו .קיטירק טרָאס

 ערעדנַא טימ רַאג ייז ןעדייר ןַאד ןוא ,ייז ןעהעטשרַאפ ,טײברַא

 ,רעטרעוו
 -סיוא ךיז טָאה רע יװ ,ךילטקניּפ טינ ,ךילריטַאנ ,קנעדעג ךיא

 ןוא .גיטכיר ןעבענעגרעביא רעבָא ָאד טרעוװ ןיז רעד .טקירדעג

 ערעטעּפש ייב טרעהעג םהיא ןופ ךיא בָאה קנאדעג ןעבלעז םעד

 .ךיוא ןעטייהנעגעלעג

 -רעודַא לעשריוממאק, רעקרָאי-וינ םעד ןופ) רעקיטירק ןייא

 ,"טקעלאיד, םעד ףױא ןעזיװעגנָא שיטסַאקרַאס טָאה ("רעזייט

 -עגרָאפ בָאה ךיא .ןעכערּפשעג יד ןיא ןיירַא גנערב ךיא ןעכלעוו

 -ילגנע סיוא טדער ,ליּפשייב םוצ ,לקעי ױזַא יו ,טרַא יד טלעטש

 -רעטרעוו ַא ןיא ,ןעבעגעגרעביא ךיוא בָאה ךיא ןוא ,רעטרעוו עש

 ,ןעזַארפ עשידיא עשיטסירעטקַארַאכ ,גנוצעזרעביא עשילננע עכיל

 א! רעדָא ,"םהיא סייוו רהָאי ץרַאװש רעד, ,ליּפשייב םוצ ,יוװ

 -ריוממאק, ןופ רעביירש רעד טָאה ץְלַא סָאד ."גָאט רעגיטכענ

 ןוא ,"טקעלַאיד, טרָאװ םעד טימ טניימעג "רעזייטרעװדַא לעש

 ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה רע .טריקיטירק ףרַאש סָאד טָאה רע

 רעביירש ןייא; ."טקעלַאיד, ןעבעג וצ טּפיױהרעביא נהנמ םעד

 יו --- רעטייווצ ַא ; שילגנע טדער ןַאמשירייא ןַא יוװ זנוא טזייוו

 .סרעגענ ןופ ךַארּפשסיױא יד רעביא טיג רעטירד ַא ; ןעמשטאקס ַא

 -עג רע טָאה -- ןעזעל וצ םהענעגנַאנוא ןוא רעווש זיא ץֵלַא סָאד

 ,טקעלַאיד גונעג טַאהעג טינ רימ ןעבָאה רעמָאט, ןוא -- ,טנָאז

 םעיינ ַא טימ דבכמ זנוא זיא ןוא ןַאהַאק רעטסימ ןהענוצ טמוק

 -גנע ןעדייר ןעטנַארגימיא עשידיא ױזַא יו טרַא רעד טימ --- ןימ

 ."ןושל ןעשידיא רעייז ןופ עקירדסיוא עלעיצעּפס טימ ןוא ,שיכ

 טביולעג דָארג רימ ןעבָאה רעקיטירק ערעדנַא יד ןופ רַאּפ ַא

 -על עטנַאסערעטניא וצ ןעביג ייז .,ןעזַארפ-"טקעלַאיד , עניימ רַאפ

 .טגָאזעג ייז ןעבָאה ,ןעננורעדליש עניימ וצ ברַאפ-סנעב

 -וקעג ךיא ןיב רעטעּפש זַא ,ןייז הדומ רעבָא ךיז זומ ךיא
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 פעשריוממאק , ןוֿפ רעקיטירק רעד זַא ,גנונייצרעניא רעד וצ ןעמ
 יו ןעזיוו .טרּפ ןעזיד ןיא טכער טָאהעג טָאה "רעזיײטרעװדַא
 ,לָאמא רָאנ רעבָא ,גיטיונ לָאמא זיא שילגנע טרער רעדנעלסיוא ןַא
 ,עקירדסיוא עשידיא ?לעיצעּפס טּפַארטַאבנַא סָאװ .טרָאד ןוא ַאד
 -יא רעשילגנע רעכילרעטרעוו ַא ןיא גיד'הנושמ ןעננילק עכלעוו
 רהעמ .טינ גנוטיידַאב ןייק טּפיוהרעביא סָאד טָאה ,גנוצעזרעב
 .,טינ סָאד טפאש םזימָאק ןעגיליב ַא יו

 -לעזַא ךיא בָאה ןעננולהעצרע עשילגנע עגידרעטייוו עניימ ןיא
 ,ןעדימעגסיוא ןעזַארפ-?טקעלַאיד , עב

 ןיא ,טָאה ,"רענימַאזקע, ןעמָאנ ן'טימ לַאנרושזדןעכָאװ ַא
 ךס ַא ןעמונרַאפ "לקעי, טימ ,1896 ,טסוגוא ןעט-27 ןופ רעמונ ןייז
 ןערַאברעדנָאז יַא טַאהעג ךוב םעד ןעגעוו טָאה רעביירש רעד .ץַאלּפ
 טימ ןעבירשעג םהיא ךיא בָאה ,גנושטייטסיוא ןייז טיול .ףירנַאב
 -ימיא ןופ ןעמרָאפ עיינ רַאפ ןעריטיגַא וצ : קעווצ ןעלעיצעּפס ַא
 ביירשַאב ךיא ןַא ,רע טגָאז ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ .עיצַארג
 טלעדנַאה סע יו יױזַא זַא ,רעבָא ,גיטכיר ןוא יירט-סנעבעל ץלַא
 טינ ךיז טרהיפ דלעה רעד ןוא ,ןעשנעמ עדנעסיוונוא ןענעוו ךיז
 םהענעגנא זיא ךוב םעד זַא ,ןענָאז טינ ןעמ ןעק ,שילַארָאמ ףיוא
 םירָאװ ,רע טנָאז ,רימ ןענעג טשינרָאג רע טָאה ךָאד ,ןעזעל ֹוצ
 -סיוא רָאנ ,עטכישעג ןעביירש וצ טינ ןעזעוועג זיא קעווצ ןיימ
 | .עעדיא עסיוועג ַא ןעקירדוצ

 ןופ גנוניימ יד יו רױּפַאק טקנוּפ ,ָאזלַא ,ָאד זיא גנוניימ ןייז
 ךיא זַא ,טרעלקרע טָאה רעכלעוו ,?סמיַאט , רעד ןיא רעקיטירק םעד
 .ןעעדיא ענייק טינ גידערּפ ,תושרד ןייק טינ "?קעי, ןיא ןשרד
 רעד סָאװ ,עבלעז סָאד רע טגָאז ?עקיטרַא םעד ןיא רעטייוו רעבָא
 ,עעדיא ַא ןיז ןיא בָאה ךיא םנה : ךילמענ ,רעקיטירק "סמיַאט;
 סיורַא טינ גָאז ךיא ; דליב ַא לָאמ ךיא רָאנ ,טינ רעבָא ךיא ןשרד
 ,טינ גידערּפ ןוא ןעגנוניימ ןייק

 טָאה ךימ רע .טסואוועג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה זיא רע רעוו
 ַא ףיוא ןהעזעג ךיס טָאה רע .טנייש סע יו ,טנעקעג ָאי רעבָא
 סָאװ ,קורדנייא םעד טביײרשַאב רע ןוא ,גניטימ ןעשיטסילַאיצָאס
 .טכַאמעג םהיא ףיוא בָאה ךיא

 .רמ זיא , -- ןָא רעקיטירק לעד טביוה --- "ןערהָאי עליפ,



 "לקעי ,
55 

 ,טסירטעלעב םכַא ,ךָאד .רעביירש רערַאבטכורפ ַא ןעוועג ןַאהאָק

 "לקעיפ םירָאװ עגנוי יד ןעשיווצ ןענעכערניירַא םהיא ןעמ ןומ

 "סור ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע .ןַאמָאר רעטשרע ןייז זיא

 עליפ רהעז טימ טינ אקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא רע  ,דנַאֿכ

 ןעשיווצ ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא קירוצ ןערהָאי

 -רענוא ןוא ץנעגילעטניא ערעכעה ןייז טָאה ָאד .טיילסדנַאל ענייז

 ןָאזרעּפ עטנַאקַאב ַא רַאפ טכַאמעג ךיילנ םהיא עיגרענע ענעקַארש

 סבולק יד ןיא רעמענלייטנא ענעמאקליװ יד ןופ םענייא רַאפ ןוא

 ןַאהַאק .רמ זַא .דיַאס-טסיא רעד ןופ סיטעייסָאס גניטייבעד ןוא

 ךילנעזרעּפ רימ ןענעק ,ןעטייקגיהעפ ענעטלעז טימ רענדער ַא זיא

 ןיא ,טָאה רע יװ ,ייברעד ןעוועג ןענייז רימ םירָאװ ,ןעגָאז תודע

 ײטענגַאמ ןייז .גניטימ ןעסיורג ַא טריסערדַא ,רנעווַא ןעסיוועגנ א

 ןייז ןוא עמיטש עדנעכליח עכייר ןייז ,ןהעזסיוא רעכילטנעגוי רעש

 טימ גנורהירַאב ןיא טכַארבעג ךיילג םהיא ןעבָאה ,טייקנידעבעל

 יד טריציפירטקעלע טָאה רע רערעהוצ ענייז ןופ רעצרעה יד

 -נוא .םהיא םורַא ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטכיזעג רעדנעזיוט

 -ַאב ןופ לערט ַא זיא טפַארק-רענדער ןייז ןופ גנוקריוו רעד רעט

 רימ .ןָאינוי רעּפוק ןעסיורג םעד ךרוד ןעגנַאגענברוד גנורעטסייג

 -עדנואווַאב טימ גניטימ םעד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה רימ יוװ ,ןעקנעדעג

 סָאװ ,ןעטייקגיחעפ יד וצ ןוא ךילנעזרעּפ ןַאמ ןעגנוי םעד וצ גנור

 סָאװ סָאד : טרעיודַאב רימ ןעבָאה ךַאז ןייא רָאנ .ןעזיװַאב טָאה רע

 עשירעמיורט יד וצ ןעבעגעגּפָא ןעדעוו ןעטנַאלַאט ענעטלעז ענייז

 רעטסימ ,םירָאװ .םזילַאיצָאק ןופ ןעסערעטניא עשירערעטש ןוא

 ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןעדיא עשיסור יד ןופ עליפ יװ ,ןַאהַאק

 "עג עגיצנייא ןייק ךרוד טינ טזָאֿל רע ןוא ,טסילַאיצַאס ַא ןיא

 רעדָא גנוצ ןייז טימ ןעירָאעט ענייז ןערידנַאגָאּפָארּפ וצ טייהנעגעכ

 ,רערעפ ןייז טימ

 "ער רעד ןעוועג רע זיא ןערהָאי עגינייא ןופ ףיולרַאפ ןיא,

 רעד ןיא ןעבעגעגסיֹורַא טרעוו עכלעוו ,גנוטייצ א ןופ רָאטקַאר

 עגיטומ ענייז ךרוד ,ןעוועג דנַאטשמיא זיא רע ןוא ,ךַארּפש רעשידיא

 ןעסיורג ַא ןעביאוצסיוא ,ןעננוריטַאּפ עשיטילָאּפ ןופ ןעננורעלקרע

 -רַאװק ןעשידיא םעד ןופ גנוניימ רעכילטנעפע רעד ףיוא סולפנייא

 ,לַאט
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 יו ױזַא ,רעטקַארַאכ ס'נַאהַאק ,רמ טכַארטעבנַא ןיא גידנעמענ,
 טשטרעביא ריִמ ןענייז ,ןעבירשַאב טציא ָאד םהיא ןעבָאה רימ
 טינ רימ ןעבָאה ןַאמָאר ןייז ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןופ ןערָאװעג
 ןעניפענ ריס :טרעקרַאפ עדארג ,ןופרעד דאילס ןייק ןענופעג
 ןעננונייצרעביא עכילנעזרעּפ ענייז טָאה רע זַא ,ןַאמָאר .םעד ןיא
 רעכלעוו ףיוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ,ןעטלַאהעגקירוצ לעיצעּפס
 רע זיא ,םייח רעד ןיא ךיז ייב יו ױזַא גידנעטש ךיז טלהיפ רע
 ןיא טלעטשעג גיטומ ךיז טָאה רע ןוא ןעגנַאגעגּפָארַא לָאמ ןעזיר
 -ייטרַאפנוא טולָאסבַא זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ ענַאל רעד
 ןעשירארעטיל ַא ןופ ,רעביירש-ןענַאמָאר ןעשיטסילַאער ַא ןופ ,שיא
 יד ןוא ןעטקַאפ יד ןעלעטשוצרָאפ רָאנ טכוז רעכלעוו ,רעלהַאמ
 ןעבלעוו דנעגריא ןהֶָא ,ןעבעל טרָאס ןעסיוועג ַא ןופ ןעגנוגעוַאב
 ייז ןעכַאמ וצ ןוא רעזעל ענייז.ןערעקַאב ֹוצ שנואוו םענעטלַאהַאב
 -עג רעניטכיר .ןעבעל ןופ שוריּפ םענעי רעדָא םעד ןיא ןעביולג
 וצ יירפ רעביא רעזעל םעד רע טזָאל ןַאמָאר ןייז טימ :טגָאז
 םענענייא ןייז ךָאנ ןעלייטרוא וצ ,עסילש ענעגייא ענייז ןעהיצ
 -ןשזד רעד רַאפ טנייל רע :זיא טוט רע סָאװ ץלַא ,דנַאטשרַאפ
 רע טזָאל טקידרעװ םעד ןוא ,טָאה רע סָאװ עזייװַאב עַלַא רָאפ יר
 ,"רהיא וצ רעביא

 "פקעי, ףיוא קיטירק יד זיא ?ורביה ןאקירעמַא, םעד ןיא
 ענעלָאמעגןהעש ןייק ָאטינ ןיא סע עגיטסניגנוא ןַא ןעוועג
 תולעמ ןייק .טרעלקרע רעקיטירק רעד טָאה ,"רעדליב-טרָאװ,
 ,ןענופעג טינ רָאג רע טָאה

 -טנע לאנרושז רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא
 'םעהערבייא ןעגעוו טדער ןָאדנַאל ןיא ליװגנַאז זַא ,ץיטָאנ ַא ןעטלַאה
 .ננורעטסיײגַאב סיורג טימ "לקעי, ס'נאהאק
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 ןעמוק סע -- .ןאמָאר ןיימ ןעגעוו טביירש םללץעואה
 ,סרעטרָאּפער

 ןיוש זיא "ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, דנַאב ןעטירד םעד ןיא
 ןיא ןעוועג רעמוז םענעי זיא יורפ ןיימ זַא ,ןערָאװעג טנַאמרער



 "לקעי , עד 1-*

 רעד ףיוא ךיז בָאה ךיא זַא ןוא ,רעטומ רחיא ייב טסַאנוצ וועיק

 ןטימ עילימַאפ א ייב ,רעמיצ ןעטרילבעמ ַא ןיא טצעזַאב טייצ

 .ןץיקנאר ןעמָאנ

 : ןיקנָאר רימ וצ טנָאז לָאמ ןייא

 סנָאשייטס דעטייוועלע עלַא ףיוא ?ןחעזעג טָאה רהחיא --

 -טנע טָאה סללעואה זַא ,ןעטַאקַאלּפ עסיורנ טּפעלקעגסױא ןענייז

 ןעמ זא ,רימ טנָאז ץראה ןייס ,רעביירש םעיינ ןעטיורג ַא טקעד

 .ךייא סָאד טניימ

 סָאװ ,לעקיטרא ןא ןעגעוו ןעוועג זיא טנעמזייטרעװדַא רעד)

 ,(נָאטנוז ןעטסקענ םעד "דלריָאװ קרָאי-וינ, רעד ןיא ןעניישרע טעוװו
 ךיז טָאה ,(1896 ,26 יילושזד) גָאטנוז רעד ןעמוקענ זיא סע ןעוו

 ,ןעפַארטעג טָאה ןיקנָאד זַא ,ןעזיוועגסיױרַא

 ַא ןעבענענּפָא טָאה גָאט םענעי ןופ ?דלריַאו קרָאי-וינ, יד
 -רַא רעד ןוא ,'סללעואה ןופ ל?עקיטרַא ןַא ףיוא שזדייּפ עצנַאג

 -רָאשזד , ןַאמָאר ס'ניערק ןעוויטס טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא לעקיט

 רעביא ,ןעביוא ,??קעי , ןַאמָאר ןיימ טימ ןוא "רעהדָאמ סע'שזד

 א ןענאטשעג ןיא ,שזדייט רעצנאו רעד רעביא ,לעקיטרַא םעד

 : רעטרעוו עדנענלַאפ יד טימ הרוש

 םעהערבייא טסירנַאב רעביירש-ןענַאמָאר רעסיורג רעד,

 ןערעטש םעיינ ַא סלַא ,"לקעי, ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,ןע'נַאהַאק
 ןעלעטש ןיערק ןעוויטס ןוא רע זַא ,טנָאז רע ןוא ,םזילַאער ןופ

 ,"ןעבעל רעדיאס-טסיא םעד ןופ רעדליב עניטכיר יד רָאפ

 ערעדנַא רעטנוא ,סללעואה ןעטרָאד טגָאז קרעוו ןיימ ןענעוו

 : עדנענלָאפ סָאד ,ןעכאז

 יו ױזַא ןוא ,דנַאלסור ןופ זיא ןאהַאק רעטסימ יװ ױזַא,

 סלא טכארטאב טינ דנאלסור ןיא ןערעוו קרעוו עשיטסילאער-טינ

 -יטסילַאער-ננערטש ַא ךילריטאנ ננולהעצרע ןייז זיא ,רוטַארעטיל

 -סימ סָאװ ,גנולחעצרע יד יו ,שיטסילַאער רהעמ טינ זיא יז .עש

 טינ ןוא יירט רהעמ טינ זיא יז ,ןעבירשעג טָאה ןיערק רעט

 ייווצ יד ,רעכיב ס'ניערק יוװ ,טייקכילקריוו רעד וצ יירט רענינייו

 יד רעבָא ,טסנוק ןענעוװו ּפיצנירּפ ןעבלעז םעד ןעבָאה רעביירש

 ןַאהַאק רעטסימ עכלעוו טימ ,ףָאטש עשידנעלסיוא עטרילָאק ןהעש

 ןופ טפָארק-סגנולעטשרָאפ רעד וצ רעקראטש טרילעּפַא ,ךיז טצונָאב
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 ןעזייב ַא לָאמַא טָאה רעטכעלענ רעטפָא-טינ ס'ניערק .,רעזעל םעד
 ןילַא רע זַא ,ןעמ טהעז ,רעדיוו ,ןע'נַאהַאק ייב ,ךיז ןיא גנַאלק
 ןיא .גנולחעצרע ןייז ןיא ןעגנוריסַאּפ עשימָאק יד ןופ האנה טָאה

 רָאנ ,עשימָאק ןייק טינ גנולהעצרע ס'נַאהַאק זיא רעבָא דנורג

 -מוא ןַא ןופ טג רעד יו ,רעשינַארט ןייז ןעק סָאװ .,עשינַארט ַא

 ךלַאב טָאה רעזעל רעד שטָאכ 4 עקטנַארגימיא רעמירָא רעכילקילנ

 רעכלעוו ,ןַאמ ַא טימ טָארייהענ רעהכָאנ טָאה יז זַא ,טסיירט ַא

 ,קיישזר ."יקנעי רעד, קיישזד יוװ רעסעב ךס ַא רהיא רַאפ ךיז טסַאּפ

 טימ ,לעדיימ עשיליוּפ עטריזינַאקירעמַא ןַא טימ הנותח טָאה ,רעדיוו

 -רעבירַא זןיא יורפ ןייז רעדייא ןעננערברַאפ טנעלפ רע רעכלעוו

 ,ןעמוקעג

 ןעמ .טפַאהבעל רהעז ןערָאװעג טלהעצרעד זיא עטכישעג יד,
 ןענינעגרַאפ ןעשירעלטסניק א טָאהענ טָאה רעביירש רעד זַא ,טהעז

 עכילשנעמ ןופ להיפענ ןייז ןוא ?היפעג רעטקַארַאכ ןייז ,ייברעד

 ןיא ןזַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא .ףיט ןוא טָאקילעד זיא ,רוטַאנ

 . ,רעדנעלסיוא םענערָאבעג ַא ,רעביירש ַא רימ ןעכָאה ןע'נאהאק

 רע .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד רַאפ דובכ ַא ןיא רעכלעוו

 טלעוו רעד ףיוא טקוק רע .,רענַאקירעמַא ךרוד ןוא ךרוד ןיוש זיא |

 רענַאקירעמַא טימ ןעכַאז טהעז רע .טקנוּפדנַאטש רעזנוא ןופ
 -בָאעב עכייר ןוא עטייוו יד רע טציזַאב ,בָאנוצ סלַא ןוא ,ןעגיוא

 ןופ ןעטקַאפ יד ןיא .עסאר רעשידיא רעד ןופ טפַארק-סגנוטכַא

 ; ןעצרעמש זנוא טפַאשרַאפ סָאװ ,סעליפ ָאד זיא ננולחעצרע רעד
 "עג זנוא טָאה רעביירש רעד זַא ,רימ ןעלהיפ ,נידנעזעל ,רעבָא

 יד ןעפַאשַאב ןעבָאה ןעדנעטשמוא זַא } תמא ןעצנַאנג םעד ןעבעג

 יד טינ ןעלעפענ זנוא ביוא ,ייז טרעדליש רע יוװ טקנוּפ ןעשנעמ

 ןיא ,טכַארבעגסױרַא ןעבָאה ןעדנעטשמוא עזיד עכלעוו ,ןעטַאטלוזער
 -ענּפָארַא זילב טָאה רע .דלוש ס'רעביירש םער טינ סָאד ךָאד

 יד ןופ עכילקילנמוא יד טלעטשרַאפ רעכלעוו ,רעיילש םעד ןעמונ
 -ַאב טוג ןיא רעביירש רעד ןעכלעוו טימ ,ןעבעל רעד .עכילקילנ

 .ןעניוא ערעזנוא רַאפ טבעל ,טנַאק

 סָאװ ,ןעגינעגרַאפ רעד ןוא ךוב רעדנעצייר .ַא זיא ??קעי,

 קרעװו סעזיד סָאװ ,ןופרעד רָאנ טינ ,טמוק ,זנוא טפַאשרַאט רע

 זנוא טכערּפשרַאפ סָאד סָאװ ,םעד ןופ ךיוא רָאנ ,טונ ױזַא זיא



 59 "לקעי ,

 רעכלעוו ,רעסַאפרַאפ ַא .טפנוקוצ רעד ןיא קרעוו עטוג ערעטייוו

 -יג) יקסרַאװָאק סעסימ יװ ןעּפיט עכלעזַא ןעפַאש טנעקענ טָאה

 ,עק'דיגמ יד ,ינעפ ןוא ,ימיימ ,בייוו ס'קיישזד ,(עט'נכבש ס'לעט

 ןיא ןוא ,םלָאה-גניסנעד יד ןיא ,ּפַאש-טעוװס ןיא סענעצס יד טימ

 טָאה רעסַאפרַאפ ַאזַא -- טג םעד טינ ןעמ ואוו ,?עביטש ןיד-תיב

 סָאװ ,סָאד ןופ םייקטנעכייצענסיוא יד ךרוד ,טעטכילפראפ ךיז

 ךָאנ ןייז לָאז סָאװ ,ךס ַא ןָאטוצפיוא ,ןָאטעגנפיוא ןיוש טָאה רע

 ."רעסעב

 -וא זיא רע .,עיצַאסנעס ַא ןעוועג זיא ?עקיטרַא סע'סללעואה

 גנולצולּפ .,אקירעמַא ןופ טדעטש עליפ ןיא ןערָאװעג טקורדעגרעב

 .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב

 ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןופ סרעטרָאּפער

 טלעטשעגוצ טָאה רעכלעוו ,"טאקידניס, ַא ,רימ טימ סויוורעטניא

 וצ טָאה ,רעטעלב-סגָאטנוז רענַאקירעמַא עגילדנעצ וצ ןעלקיטרא

 ןעבָאה ייז .רענעכייצ ַא ךיוא ןוא רעביירש ַא ןערעייז טקישעג רימ
 ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ןעדנוטש רָאּפ א טכַארברַאפ ריס ייב

 ןיימ ןוא ןעבעל ןיימ ןעגעוו ?עקיטרַא רעטרירטסוליא רעסיורג ַא

 רעטעלב-גַאטנוז ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו ,טײברַא עשירַארעטיל

 ,דנַאל ןיא טרָאטש רעסטיורג רעדעי ןיא
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 -םילַאיצָאפ רעד ןיא ףמַאק רעכילרעניא רעד ןוא "לקעי,

 ,גנוגעווַאב רעשיט

 ךיא יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ןעמוקענרָאפ זיא ץְלַא סָאד

 בָאה ךיא ןעוו ,ןַאד ."גנוטייצ רעטײברַא,, יד ןעזָאלרַאפ בָאה

 םעד ןעגעג ףמַאק םעד ןופ ןערב ןעטכער םעד ןיא ןענופעג ךיז

 "ישרע זיא סע ןעוו ,גָאט םעד ןיא .,?"עקילק , רעד ןוא םזינָאילעד

 -קע סקעז טקישעגוצ רימ ןעבָאה רעבעגסױרַא יד ןוא ??קעי, ןענ

 דנערג ןיא) קרָאיהינ ןיא זיא ,זיא גהנמ רעד יוװ ,ןערַאלּפמעז

 יו רענעלק ךס ַא ןעװעג ןַאד ןיא רעכלעוו ,סעלעּפ לַארטנעפ
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 -יטסילַאיצַאס רעצנַאג רעד ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ןעמוקענרָאפ (טנייה
 ,אקירעמַא ןופ ײטרַאּפ רעטײברַא רעש

 עיצולָאזער א ןערהיפכרוד טלָאװעג טָאה עיציזָאּפָא רעזנוא

 ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא ךיא בָאה ,ָאזלַא .םזינָאילעד םעד ןעגעג

 .געט עצנַאנ טכַארברַאפ

 רענַאקירעמַא יד ןעשיווצ עטנאקעב עטנעהָאנ טָאהענ בָאה ךיא

 טהימעג ךיז בָאה ךיא ןוא טדעטש ענעדישרַאפ יד ןופ ןעטַאנעלעד
 ייז טוװאורפעג טָאה ,רעדיו ,ןָאלעד .ןעטולפנייאעב וצ ייז

 רע טָאה ןעטַאנעלעד ענינייא טימ .טייז ןייז ףיוא ןעהיצוצרעבירַא

 ,רֶאֹּפ א ןעווענ ןענייז סע .ךיא -- ענינייא טימ ; נלָאפרע טַאהעג

 ןענייז ייז זא ,קורדנייא םעד טכַאמענ זנוא ףיוא ןעבָאה עכלעוו

 ןעלעוו ייז זַא -- ןע'ןָאילעד ףױא ןוא ,דצ ר ע ז נו א ףױא

 -בעזטּפױה ,ךיא קנעדעג עזיד ןופ .גנַאלרַאפ ןיי ז טיול ןעמיטש

 דעכיוה ַא --- יפארב ןעמָאנ ן'טימ טסילאיצַאס רענָאטסָאב ַא ,ךיל

 ,ענשזַאו טימ ןוא סעצנָאװ עצראווש טימ ,רענַאקירעמַא-שירייא

 ,שנעמ רעבאפנייא ץנאנ 8 ןעוװעג זיא רע .ןערעינַאמ ענעסַאלענ

 טנעקעג ןעמ טָאה ,ךיז ןעטלַאה ןוא ןהעזסיוא ןייז טיול ,רעבָא

 רע טָאה טציא ,ןעזיירק ערעכעה יד וצ טרעהעג רע ןַא ,ןעניימ

 רעכיוה ןייז וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,טוס-רעמוז ןעסייוו א ןענַארטעג

 -ירַא יד טרעסערגרַאפ טָאה טוס-רעמוז רעזיד ןוא ,טסאּפעג רוניפ

 םהיא טימ ןיב ךיא .סעיאווא ןוא גנאנ ןייז ןופ טײקשיטַארקַאטכ

 ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רעמוז םעד ןופ טנאקַאב ןעוועג

 ,ןָאשנעװנָאק רעקרָאי-וװינ רעד ףיוא ,ָאד ןוא ,(1892 ןיא) ןָאטסָאב

 -ָארקעגניירא  םהיא בָאה ךיא זַא ,טביולנענ טשרעוצ ךיא בָאה

 ,טפֶא ױזַא טעקשושעג ךיז ןע'ןָאילעד טימ רעבָא טָאה רע ."ןעג

 ןעשיווצ םולש ןעכַאמ טוװאורּפעג רע טָאה ךילדנע ,רימ טימ יו

 .ןערעה טלָאװעג טינ םעד ןופ רעבָא בָאה ךיא .,זנוא

 -דנעמא טימ ןערָאװעג טרעסַאװרַאפ זיא עיצולָאזער רעזנוא

 : ,םטנעמ

 ךיז טָאה ףמַאק רעזנוא ,טנידנעעג ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 ןעועג םהיא טימ ןיב ךיא .טנערבענרעדנַאנַאפ רעקראטש ךָאנ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ךילבעטשנוב ןעמונראפ



 61 "לקעי ,

 סלַא טכילפ עצנאג יד ןוא ,ַאּפָארייא ןיא ןעוועג זיא רעללימ

 .רימ ףיוא ןעלַאפענ זיא ,עיציזָאּפָא רעד ןופ רערהיפ

 -נוטייצ ןוא ןעלַאנרושז ןופ ןעגנודַאלנייא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 -רָאֿפ רימ טָאה גנוטייצ ןייא .ןעלקיטרַא ,ןעציקס ןעביירש וצ ןענ

 ןייא .עטכישעגיסנעבעל ענעגייא ןיימ ןעביירש לָאז ךיא ןעגָאלשעג

 "יווצ דיישרעטנוא םעד ןענעוו לעקיטרַא ןַא ןעטעבעג טָאה ?אנרושז

 רָאנ .רענַאקירעמַא רעד ןוא רוטַארעטיל רעשיאעּפָארייא רעד ןעש

 רעבָא ןיב ךיא .ןעציקס ןעטעבעג רימ ייב ןעמ טָאה ץלַא ןופ רחעמ

 עלַא ןוא ,עיציזָאּפָא רעזנוא ןופ ףמַאק םעד ןיא טפיטראפ ןעוועג

 ףיא .טגיסעלכַאנרַאפ ךיא בָאה ,ענייא רעסיוא ,ןעגנודַאלנייא

 ןופ ןעמוקקירוצ ס'רעללימ ףיוא טראוועג דלודענמוא טימ בָאה

 .אּפָארייא
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 .בולק ןעשירָארעטיל ַא ןיא דנעװַא ןַא

 -ַארעטיל ַא טָאה רהָאי םענעי ןופ רעבמעטּפעס ןעט-22 םעד

 -עּפס סלַא ןעבָאה ייז ןעכלעוו וצ ,דנעווא ןַא טכַאמענ בולק רעשיר

 -טפירש ןעטנַאקַאב םעד ,ןע'ןיערק ןעוויטס ןעדַאלעגנייא טסענ עלעיצ

 "שורעלליוו שטינערג, ןייק .רימ ןוא דנאלראג ןעלמעה רעלעטש

 ךָאנ זיא ,רעקיזומ ,רעלהַאמ ,ןעטַארעטיל ןופ ?אטרַאװק ַא סלַא

 םַאהעג ןעבָאה ןעּפורג עשירַארעטיל עכילטע רעבָא ,ןעוועג טינ ןַאד

 םעד ףיוא טרהיפעג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעבולק ערעייז

 ןעפורעג סָאד טלָאװ ןעמ יוװ ,רעגייטש "שזדעלליוו שטינערג,

 ,שימעהָאב -- טנייה

 -טנעל, ןעסייהעג טָאה ,ןעדַאלעגנייא רימ טָאה סָאװ ,בולק רעד

 טייוו ,טירטס םַאיליװ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע .(="בָאלק ןרָאה

 ןעבָאה רעדילגטימ יד ןעכלעוו ,םעדיוב ןעסיורג א ףיוא ,ןוָאט-ןַאד

 ,רענייטש ןעטנַאסערעטניא ןַא ףיוא טצוּפענסיוא ןוא טמארענפיוא

 ןוא לעבעמ יד .ןעיירעפחאמ ןוא ןעננונכייצ טימ ןעגנַאװאב ןוא

 זוא טנויה .טרָאװ רעשילגנע רעגיטווצרַאפ ַא זוא "ןרָאהטנעל, (ז

 .ענרעטנַאל א ,"ןרעטנעל , סָאד
 ט.
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 -טסניק , טימ טקעמשעג טָאה ץַאלּפ םעד ןופ ןהעזסיוא רעצנַאג רעד
 ןופ טייהיירפ , עשירעלטסניק טימ ןוא ?טנעמַארעּפמעט ןעשירעל
 ,"?עינָאמערעצ

 גיצפופ-ניצרעפ א ןופ םלוע ןַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא סע
 ןעמ .ןערָאטּפלוקס ,רעלהַאמ ,ןטסילַאנרושז ,ןעטַארעטיל רענַאקירעמַא
 "יוודנעס , טימ ןעסיבראפ ןוא ןייוו ןוא ןעמנארב ןעקנורטעג טָאה
 ןענייז סעדער יד .,סַאּפש טכַאמעג ןוא סעדער ןעטלַאהעו ,"סעשט
 וצ ןוא ןע'ןיערק וצ ןעטנעמילּפמָאק טימ ןעפרָאוװעגכרוד ןעוועג
 זנוא טָאה ןעמ .(טגיטעּפשרַאפ טָאה דנַאלרַאג ןעלמעה) .רימ
 ןעװעג זיא סע .קרעװ עטסקענ ערעזנוא ןעגעוו ?טצעביקעג,
 ,טנאסערעטניא ןוא ךילהערפ

 רעלעטשטפירש ַא ןעוועג זיא בולק םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
 רעטעּפש רהֶאי רָאּפ ַא טימ) .רעלעשטעב גניווריוא ןעמָאנ ן'טימ
 ןעבע, ןעמָאנ ן'טימ ןַאמָאר ַא ךרוד ןערָאװעג טמהירַאב רע זיא
 ךעבָא .גלָאפרע ןערעייהעגנוא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,"ןעדלָאה
 (.טנאקאב ןעוועג ךיוא ןיוש ןעמָאנ ןייז זיא ןַאד

 -נעמַאזוצ ךיז טציא ָאד ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,עלעטלעוו יד
 עכלעוו טימ ,רענַאקירעמַא יד ,יינ ןעווענ רימ רַאפ זיא ,ןעמוקענ
 -ַאיצַאס ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,ןעגניירברַאפ רעחירפ נעלפ ךיא
 גנידלָאּפ .ןעסערעטניא ערעדנַא טימ ןעשנעמ ערעדנַא רַאג ,ןעטסיל
 טָאה ןיילַא רעבָא ,רוטַארעטיל ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא
 טפַאשלעזעג א ,עזיד יו טפַאשלעזעג ַאזַא ןיא .ןעבירשעג גינעוו רע
 ןייק רעהירפ ךיז ךיא בָאה ,רעלעטשטפירש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ
 ,ןענופענ טינ לָאמ

 -נעמילממָאק יד ףיוא ןערעפטנע ֹוצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו
 .עצרוק ַא רהעז ןעוועגנ עדער ןיימ זיא ,ןעט

 א טייז רהיא ןַא ,זיא ןעגָאז ךייא ןעק ךיא סָאװ ץלַא --
 סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,סיִאב עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ?שטנָאב,
 זיא סָאד זַא ,ביולנ ךיא -- .טגָאזעג ךיא בָאה --- ,טנענעגַאב זיא
 ליוו ךיא ןוא ,ןעטלַאה ךייא רַאפ ןעק ךיא סָאװ ,עדער עטסעב יד
 .ןעכַאמ עילַאקס טינ רעטרעוו ערעטייוו טימ רהיא

 .טצעזענקעווַא ךיז בָאה ךיא
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 8 "לקעי;

 ןוא ןעטנעמסידאלפ8 ןופ רענוד ַא ןעכַארבעגסױא טָאה סע

 ךַאפנייא ןיב ךיא זַא ,זיא תמא רעד .סרעטכעלענ עכילדניירפ ןוֿפ

 ךיא בָאה רעטרעוו עכילטע יד יװ רחעמ זַא ,טלעמוטוצ ױזַא ןעוועג

 ךיא זַא ,טניימענ ןעבָאה ,רעבָא ייז .,ןעננערבסיורַא טנעקעג טינ

 ַא טנַאמעג טָאה יז ןוא ,עדער ַאזַא ןעטלַאהעג ענשימוא בָאה

 ,"טיה,

 רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-סקעז יו רהעמ טינ ןעווענ ןַאד זיא ןיערק

 -ילעטניא ,ןעטנַאסערעטניא ַא טימ ,רעסַאלב ַא ,רערַאד ַא -- טא

 ַא ןופ טנַאלַאט רעד ךיז טלעניּפש רעמיא טינ .ןהעזסיוא ןעטנעג

 ךיז טָאה טנַאלַאט ס'ןיערק .טכיזעג ןייז ןיא ּפֶא ןעשנעמ ןעטבַאגַאב

 טנַאקַאב בולק םעד ןיא ןענייז רימ .ןהעזעג ָאי טלַאטשעג ןייז ןיא

 ןעגעוו ,ןַאמָאר ןיימ ןעגעוו ,קרעוו ענייז ןענעוו טדערעג ,ןערָאװעג

 ששרעוצ זיא ךערּפשעג רעזנוא .ןע'קָאקשטיה ןענעוו ,ן'סללעואה

 "ןעביא רימ ןענייז ךָאנרעד .גנולסקעוװ-טנעמילּפמָאק ַא ןעוועג

 -טייד-םִא .רוטַארעטיל ןעגעוו סעומש ןעטסנרע ןַא וצ ןעגנַאגעג

 "ורק יד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה רע יװ ,ךיא קנעדענ ןעטסכיל

 ןעפור ייז סָאװ ,סָאד ןעביירש לָאז ןעמ רָאנ ןעליוו ייז זַא ,רעקיט

 : טגָאזעג טָאה רע יו ךיוא קנעדענ ךיא ."תוישעמ ענהעש ,

 ןעניוצעג טיײקמַאזקרעמפיוא סע'סללעואה בָאה ךיא ןעוו ---

 סָאװרַאפ טכַאלוצ ךיז רע טָאה ,ןעקיטירק עמוד יד ןופ עגינייא ףיוא

 ךָאד ןערעװ ןעקיטירק יד ןופ עטסיימ .טסנרע ייז םהענ ךיא

 ,סעיִאב טעמכ ,טייל עגנוי רעדָא ךַאלדיימ עגנוי ןופ ןעבירשעג

 ,םנַאה רעד ייב ךיז טכַאמ סע רעוװ .טגָאזעג רימ וצ רע טָאה

 ,קיטירק ַא ןעביירש רָאטקַאדער רעד טיג םענעי

 ןיא רעכלעוו ,דנאלראנ ןעלמעה ןעמוקעג זיא רהוא ףלע םורַא

 -טפירש עטסנעטירשעגטרָאפ ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד

 -נוא ,ןעגנולחעצרע עצרוק ןופ ךוב ןייז ,אקירעמַא ןיא רעלעטש

 ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,"סדואר דלעוװערט ןיעמ, ןעמָאנ םעד רעט

 םיראוו ,םשור ַא טכַאמעג דנַאלסור ןיא ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעציקס

 "יז ייז ןוא ,רעטקַארַאכ ןעשיטורילַאקידַאר םעד טַאהעג ןעבָאה ייז

 .טלוב ןוא טנאסערעטניא ןעוועג ןענ

 "קַארַאכ םעד ןעגעוו ףירגַאב ַא ןעבָאה לָאז רעזעל רעד םוא
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 -וא רוציקב אֹד ךיא לעװ ,ןעביירש ןענידטסלָאמַאד ןייז ןופ רעט
 ןיא ןעגנולהעצרע יד ןופ רענייא ןופ טלַאהניא םעד ןעבעגרעב
 ,"םרואר דלעווערט ןיעמ , ןייז

 רעד ןופ םוא ךיז טרעק הָטרָאנ רעד ןופ רענַאקירעמַא ןַא
 זיא רע רעדייא ,(הטואס רעד ןוא הטרָאנ רעד ןעשיווצ) חמחלמ
 ערעדנַא יד טימ ןוא םהיא טימ ןעמ טָאה ,טנָארפ םוצ קעװַא
 ןעגעוו סעדער ןעטלַאהעג טָאה ןעמ .דַארַאּפ ַא טכַאמעג ןעטורקער
 -רעטָאפ ן'רַאפ ננורעפּפָא-טסבלעז עשידלעה ןעגעוו ,םזיטָאירטַאּפ
 -ַאררוה טימ ,קיזומ טימ טיילנַאב ןעריטנולָאװ יד טָאה ןעמ .דנַאל
 ײלרעלַא ןוא רהַאפעג-טיוט ןופ רהָאי רֶאּפ ַא ךָאנ ,טציא .ןעיירשעג
 -גָאלּפענסױא ןַא ,רעקנַארק ַא ,רעטנלע ןַא קירוצ רע טמוק ,םירוסי
 -ייז ואוו .תורצ ןיא ןוא טיונ ןיא יורפ ןייז טניפעג רע ןוא ,רעט
 -טאזקרעמפיוא ןייק ?רעטציא דלעה םעד טימ ןעדַארַאּפ יד ןענ
 ! סערעטניא ןייק ,טייק

 א ןעוועג ןַאד אקירעמַא ןיא ןענייז ןעגנולהעצרע טרָאס ַאזַא
 ,ךַאז עכילנהעוועגנוא ץנַאג

 ןיא טניואוועג רע טָאה ןַאד ןוא ,טסעוו רעד ןופ זיא דנאלראג
 ןעצרוק א ןעטלַאהעג בולק םעד רַאפ רע טָאה ָאזלַא .ָאנַאקיש
 רענעי ןיא גנוגעוואב רעשירארעטיל רעיינ רעד ןעגעוו גארטרַאפ
 .רעלופ .ב ירנעה רעלעטשטפירש םעד ןעגעוו ךילכעזטּפױה ,טדָאטש

 ענייז ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןעזעלעגרַאפ ןיערק טָאה ךָאנרעד
 ,ננולהעצרע עצרוס עיינ ַא

 עשביה ַא ןענייז ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא ךיא ןוא ןיערק ,דנַאלרַאנ
 ,טסעומשענ ןוא ןעסעזענ טייצ

 ןַא טכארבראפ ןע'ניערק טימ ךיא בָאה םורא געט עכילטע ןיא
 .ןהעזעג טינ םהיא ךיא בָאה רהעמ ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא טנעוװַא
 ןופ ןערהָאפענקעװַא ןיא רע .טנוזעג ןיא ךאוש ןעוועג זיא רע
 ןעטרָאד ןוא ,דנַאלשטייד ןיא טניואוועג רע טָאה ךָאנרעד .קרָאי וינ
 ,1900 ןיא ,ןעברָאטשענ רע זיא

 טקורדענּפָא ןעוועג זיא ?ססערּפ , גנוטייצ רעקרָאי וינ רעד ןיא
 -לאהרעטנוא רעטנַאמרעד רעד ןענעוו טכיראב רעגידמולָאקײיװצ ַא
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 ןענעוו --- רימ ןעגעוו לעיצעּפס ןוא ,"בולק ןרָאהטנעל , םעד ןיא גנוט
 רעשילגנע רעד טימ ננודניברַאפ ןיימ ןוא טיײהנעגנַאגרַאפ ןיימ
 -ער, :ןעװעג זיא לעקיטרַא םעד ןופ ?לעּפעק, יד .רוטַארעטיל
 ןַאהַאק ןזא ןיערק ,דנַאלרַאג --- בולק ןרָאהטנעל םעד ןיא ןעטסילַא
 ,"טסעג יד ןענייז

 ןרָאהטנעל םעד ןיא ןָאזעט םעד ןופ רעניד ןעטשרע םעד ףיוא,
 --- טכיראב םעד ןופ הרוש רעטשרע רעד ןיא טהעטש -- "בולק
 ןיא םזילַאער ןופ רעהעטשרָאפ יירד יד ןעוועג טסעג יד ןענייז
 סָאד .ליפ ױזַא רעטציא טדער ןעמ עכלעוו ןענעוו ,רוטַארעטיל
 ,ןַאהַאק םעהערבייא ןֹוא ןיערק ןעוויטס ,דנַאלרַאג ןעלמעה ןענייז
 .?לקעי , ןֹופ רעסַאפרַאפ רעד

510 

 .ןַאדנָאל ןיא ךוב רעד

 -אב ַא ןענישרע רעטעּפש טַאנָאמ ןהעצ ייב זיא דנאלננע ןיא
 םאיליוו עמריפ רעד ןופ ןעבעגעגנסיורא ,"?קעי, ןֹופ ןָאשידע ערעדנוז
 -ָארק יליעד  גנוטייצ רעכילגעט רענָאדנָאל רעד ןיא .ןַאמענייה
 ,ךוב ן'פיוא קיטירק ַא ןענישרע ,1897 ,יַאמ ןעט7 םעד זיא "לקינ
 -רעוו עדנעגלָאפ יד טימ קילברעביא ןייז ןָא טגנַאפ רעביירש רעד
 : רעט

 -ןענַאמָאר ַא ,לעניופ ענעטלעז ענעי זיא ןַאהַאק .א רעטסימ,
 -אב רעכלעוו רעביירש ַא ,ּפָאק ןיא ןעגיוא רָאֹּפ ַא םימ רעביירש
 ןַא זיא "?קעי, ןוא ,טלעוו רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ טקרעמ
 !עננוטכאבָאאב ענייז ןופ גנובעגרעביא עטנַאסערעטניא רעיוהעגנוא
 -עג טכַאמעג זיא גנורעדליש יד .ןַאמָאר ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא
 -רעביא רהעז זיא ןוא ,רעטרעוו ענירעביא ןהֶָא ןוא ךאפנייא ןערָאוז
 ."פופסקורדנייא ןוא דנענייצ

 -רהיפסיוא רענינעוו רעדָא רחעמ ,רעביא טינ רע יו םעדכָאנ
 : רעטרעוו יד טימ רע טסילש ,ןַאמָאר םעד ןופ טלאהניא םעד ,ךיל

 ַאטעהנ רעקרָאי וינ רעד ןופ גנולהעצרע ס'ןַאהַאק רעטסימ,
 -נֹוא ןיא ךוב רעד .גנוטכַאבָאאב קיטש עטכע ןוא עשירפ ַא זיא
 ,"טנַאסערעטניא ךילנחעוועג
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 ."טעטנעטסמָאקריופ,

 עלַא טניסעלכַאנרַאֿפ בָאה ךיא זַא טנַאזענ ןעביוא בָאה ךיא
 -סיוא יד .רענייא רעסיוא ,ןעציקס ןעביירש ןענעוו ןעגנודַאלניײא

 ַא --- "ןעטילַאּפָאמסָאק , םעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעוועג זיא עמהַאנ

 -ּפִא רעהירפ טייצ עצרוק ַא טימ טָאה סע ןעכלעוו ,טפירשי-טַאנָאמ

 -ָאו רעזיד .רעקָאװ ןעבסירב ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעכייר ַא טפיוקענ

 עירָאעט ס'ימַאלעב ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה רעק

 .ןעבעל ןעשיטסילַאעדיא ,ןעשילַארָאמ-ךיוח א טרהיפענ טָאה רע ןוא

 -ירהאי-1ס ןייז יִאב רענעסירענּפָא ןַא טָאה ,ליּפשייב םוצ ,לָאמ ןייא

 רעמירַא רעד .טעדנואוורַאפ ןוא רעפעמ א טימ טריקַאטַא ןהוז ןעג
 גידנעהעזרעד רָאנ ,טנעקעג טינ רַאגָאז רעקָאװ ןעגנוי םעד טָאה יִאב

 םעד .,םהיא ֹוצ סַאה ַא טלהיפרעד רע טָאה ,רעדיילק עכייר ענייז

 ןהוז ןייז ןוא רעקָאװ רעבָא ,טריטסערַא ןעמ טָאה לעגניא ןעמירַא
 ןענידלוש םעד טָאה ןעמ ןוא תודע ןייז וצ טנַאזטנא ךיז ןעבָאה

 ,טיירפאכ
 טָאה --- ,ןעלהיפעג ס'לענניא םעד ןהעטשראפ ןעק ךיא ---

 -רעד טָאה רע ןעוו ןוא ,םירָא ךאבענ זיא רע --- ,טנַאזעג רעקָאװ
 -פיוא םהיא סָאד טָאה ,רעדיילק ענהעש ןיא יִאב ןערעכייר ַא ןהעז

 ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא םעטסיס עכילטפַאשלעזענ יד .טכארבעג

 ."יִאב רעזייב רעד טינ ,נידלוש זיא יז .עטכערעננוא ןַא זיא
 ,טסעוו רעד ןיא ןעברָאװרע ךיז םוטכייר ןייז טָאה רעקָאװ

 -ע טָאה ,"ןעטילָאּפָאמסָאק , םעד טפיױקענּפָא טָאה רע ןעוו ,טציא

 טאהעג טָאה רע .ןעלקיווטנע וצ םהיא עינרענע טימ ןעמונעג ךיז

 יד ןופ רענייא ןערָאװעג לענש זיא ?אנרושז רעד .,גלָאפרע סיורג

 .אקירעמַא ןיא עטסניטכיוו

 -ומָאק םעד טלעטשעגקעוַא רעקָאװ טָאה טאלב-רעדָאפ- ן'פיוא
 ןעדעי ןוא ןעטייקניהעפ ענייז טיול ןעדעי ןופ , : ּפיצנירּפ ןעשיטסינ

 רעד זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד .,"ןעשינעטרעדאב ענייז טיול

 רעקַאװ םזילַאיצַאס רעדָא םזינומָאק טנידערּפענ טָאה לַָאנרושז
 ,פַאנרושז ןעכיירנלָאפרע ןעטונ ַא ןעפַאש טלָאװעג ךאכנייא טָאה
 םתפ טלעטשענקעװַא רע טָאה ףורסיוא ןעשיטסינומָאק םעד ןוא



 4 0 * ליקעי ,
 רעכלעוו ןעטלעז ,גנורעלקרעדןעּפיצנירּפ עשיטסילַאעדיא ַא סְלַא
 -טינומאק א זיִא סָאד זא טסואוועג רַאנָאז טָאה סע רענַאקירעמַא
 | ,ּפיצנירּפ.רעשיט

 -סָאק , םעד רַאפ גנולהעצרע ןַא ןעביירש ןעמונעג ךיז בָאה.ךיא
 -עג סָאד ךיא בָאה ןעדנוטש-טכַאנ עטעּפש יד ןיא ,"ןעטילַאּפָאמ
 באה ךיא עכלעוו ,עכילטע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא אמעט יד .ןָאט
 ןעסָאלשאב בָאה ךיא רעדייא ,?לקעי, טימ ןעמאזוצ טיירגעגוצ
 ,ןַאמָאר םעד ראפ ןעביילקסיוא לעװ ךיא ייז ןופ עכלעוו

 -רָאּפ עגנוי עטנעגילעטניא ןַא ןעגעוו טלעדנַאהעג ךיז םָאה סע
 -ףעגנוי רעד .טלעװ-ןעטנַארגימיא רעקרָאי-ינ רעזנוא ןופ קלאפ
 ףע .הנויח ףיוא םיוק טנידרַאפ ןוא ירָאטקעפ ַא ןיא טײברַא ןַאמ
 ךָאי םעד ןערעטכיילרַאפ ןעלעוו טלָאװ רע .ןענָאלשעגרעדינ זיא
 ןעלָאז ייז זא ,גַאלשרָאפ א יורפ ןייז טכַאמ רע ןוא טנער יד ןוֿפ
 -ַאפ רעייז ןיא ןוא ,ךיז ןעביל ייז ,(גנילטסעק) רעדרָאב ַא ןעמענניירַא
 סעכילגעמ סעֶלַא ןָאטעג טלָאװ יז .ךילקילג ייז ןענייז ןעבעל-ןעילימ
 רהיא זיא רעדרָאב א ןענעוו קנַאדעג רעד רעבָא ,ןעפלעה וצ ןַאמ םעד
 טעװעדָאהעגסױא ןיא יז .עניטכיצ ַא ןיא יז .םהענעגנַא טינ
 זַא טינ יז ליוװ ,ָאזלא .עילימַאפ רעשיטַאבעלאב ַא ןיא ןערָאװעג
 ןַאפ רעד רעבָא .בוטש ןיא ןערעטנָאלּפ ךיז לָאז שנעמ רעטירד ַא
 ַא ןערעייז ןיירא ןעמענ ייז .ךָאנ טיג יז ןוא ,וצ רהיא וצ טהעטש
 א טכַאמ ןוא ןיצידעמ טרידוטש רעכלעוו ,ןַאמ ןעננוי ַא ,ןעטנַאקַאב
 סעיצקעל ענייז וצ טניטראפ רע .טנעגַא-סנערושניא סא ןעבעל
 רעד תעשב בוטש ןיא ךיז רע טניפעג טּפָא ןוא ,םייה רעד ןיא
 ןייז ןיא ןָאטרַאפ זיא רע .ּפַאש ןיא זיא ןַאמרעגנוי רעטַארייהרַאפ
 "ראפ טינ רעבָא ןיא רע ,סנָאשקעלַאק ענייז ןיא ןוא ןיצידעמ
 רהיא דנערהעוו ,לופסגנונפָאה ןוא ניטסולסנעבעל זיא רע .ט'הנַאד
 םהיא ןעשיווצ .ןענָאלשעגרעדינ ןוא דימ סיוא רעמיא טהעז ןַאמ
 ,ןַאמַאר א סיורא טצָארּפש עטסָאבעלאב רעגנוי רעד ןוא

 טָאה --- (ןעדנעטשמוא) "סעסנעטסמָאקריױפ, --- ןעמָאנ םעד
 ,טרידנעמָאקער רימ יורפ ןיימ

 -נֲא גנולחעצרע יד טעוװ רעקָאװ ביוא טלעפייווצענ בָאה ךיא
 ףענַאקירעמַא עֶלַא דנערחעוו ,גירעיורט ױזַא ךיז טנירנע יז .,ןעמענ
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 ןעבָאה ןעלַאנרושז יד ןיא םקורדענ ךיז ןעבָאה סָאװ ןעגנולהעצרע

 רעזיד ןיא ןוא ,(ףוס ןעכילהערפ ַא) "גנידנע יּפּפעה , ַא טַאהעג

 ,םהַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ "ןעטילַאּפָאמסָאק, רעד זיא גנוהיצאב

 בָאה ךיא .ןעמונעגנָא ךיילג טּפירקסונַאמ םעד טָאה רעקָאװ רעבָא

 ױזַא ןיוש זיא ןעמָאנ ןיימ זַא ,קנַאדעג םעד טימ טרילוטַארג ךיז

 טמענ ףוס ןעשיגארט ַא טימ גנולהעצרע ןַא ןלימַא סָאד ,גיטכיוו

 .טַאהעג תועט ַא רעבָא בָאה ךיִא ,ךיוא רימ ייב ןעמ

 ,טּפירקסונַאמ םעד ןעמונעגנָא טָאה רעקָאװ יו םעדכָאנ ךָאװ ַא

 ןעביירש לָאז ךיא : ףירב ןעטייווצ ַא ןעמוקאב םהיא ןופ ךיא בָאה

 רעד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא ןייז לָאז עכלעוו ,ננולהעצרע עטייווצ ַא

 ירָאּפ רעד ןופ סָאװ ןערעװו טרעדלישעג לָאז ןעטרָאד ; רעטשרע

 .ןערָאװעג זיא קלאפ
 סָאװ ,עסינטלעהראפ יד ןוא ןעבעל םעד טכארטאנ בָאה ךיא

 "סעסנעטסמָאקריוס , ןופ ןָאזרעּפ יירד יד טלעגנירעגמורא ןעבָאה

 יד יו טלעטשעגרָאפ בָאה ךיא .ןעביירש טצעזעג ךיז בָאה ןוא
 ןעהעג ,םולש ןעכַאמ ייז ,רעדיוו רעהכאנ ךיז טנעגעגאב קלָאפ-רָאּפ

 רעייז .סָאד טינ ןיוש זיא סע רענָא ,ןעמַאזוצ ןעניואוו דעדיוו

 גנולהעצרע יד בָאה ךיא ,ןעכָארבוצ ןיוש זיא קילג רענידרעחירפ

 ,"םידָאפ רענעסירוצ רעד, ןעבענעג ןעמָאנ ַא

 "ונַאמ םעד בָאה ןוא ן'רעקָאװ וצ טקישענקעװַא סע בָאה ךיא

 םהיא בָאה ךיא זַא ,גנורעלקרע ןַא טימ קירוצ ןעמוקאב טּפירקס

 עציקס רעטייווצ רעד ןיא זַא טראװרע טָאה רע : ןענַאטשרַאפ טינ

 דנערהעוו ,ףוס ןעכילהערפ ַא ןעבָאה עטכישעג ענירעיורט יד טעוװו

 נַאנ ןיוש ןעמ ןעק םידָאפ םענעסירוצ םעד זַא סיוא טמוק רימ ייב

 .ןעכַאמ טינ

 -ער רענאקירעמַא ןעדעי ןופ חומ רעד טיײברַאעג טָאה ױזַא

 אלא .טסירטעלעב רענַאקירעמַא ןעדעי טעמכ ןופ ןוא רָאטקַאד

 : ךיוא חומ ןיימ טייברא ױזַא זַא ,טניימעג ךילניישראוו רעקָאװ טָאה

 עטייווצ יד טעוװו ,נירעיורט ךיז טגידנע גנולחהעצרע עטשרע יד ביוא

 .ןעטעלנרַאפ סָאד אמתסמ

 רע טעװ גנולהעצרע עטשרע ןיימ זַא טַאהענ ארומ כָאה ךיא

 יו .ןערָאװעג טקורדענּפָא עי רעבָא זיא יז .ןעקורד טינ ךיוא

 רַאפ זיא ךורּפשרעדיױװ ןעזיד טרעלקרע טָאה עיצקַאדער יד ױזַא
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 60 "לקעי ,

 ןוא ן'רעקָאװ וצ ןעבירשענ בָאה ךיא .שינעטער ַא םויח דע רימ

 טינ ךיא בָאה רעפטנע ןייז ןופ .טרעפטנעעג ריס טָאה רע

 ןץ'ססלעואה טימ טדערעג בָאה ךיא .קלָאט ןייק ןהענרעד טנעקעג

 .טכַאלעג רע טָאה ,םעד ןעגעוו

 ,טנָאזעג רע טָאה --- ,רָאטקַאדער ַא זיא רעקָאוװ ---

 רעמונ םעד- ןיא טקורדענּפָא ןעוועג זיא ?סעסנעטסמָאקריופ ,

 ןופ דנַאב ןעטירד םעד ןופ .1897 לירּפַא ןופ "ןעטילָאּפָאמסָאק ,

 ןענישרע זיא גנולהעצרע יד זַא ,רעזעל רעד סייוו "רעטעלב, עזיד

 ַא ןעגעוו טיײברַאעג ןעפָא ןיוש ןעבָאה "ןעטסינָאיציזַָאּפָא , יד ןעוו

 ,גנוטייצ רעשידיא דעשיטסילַאיצַאס רעיינ

 לַאנרושז ןייז ןיא רעטעּפש ךיא בָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יו

 ןעראוועג טנאקאב ןענייז רימ .,ןעננולהעצרע עכילטע ךָאנ טַאהעג

 -ענ ןוא ןעמאזוצ טכארבראפ לָאמ עכילטע ןעבָאה רימ .רעטנעהענ

 .ןענַארפ עלַאיצַאס ןוא רוטַארעטיל ןענעוו ןעסעומש עננַאל טָאה

 -נָאז ןעמוקענסיוא רימ ןעננוניימ ענייז ןענייז ןעכאז עכנַאמ ןיא

 טימ ןוא טסייג םענייפ ַא טימ ןַאמ ַא זיא רע זַא רעבָא .רַאברעד

 טלהיפעג ךיא בָאה סָאד -- קילב םענעטירשעגנטרָאפ ,ןעטיירב א

 ,סיואכרוד

 -ךָאפ, רעד ןענישרע זיא רעטעּפש ןעכָאװ עכילטע טימ

 ךָאנ טַאנָאמ עכילטע ןיא ,רָאטקַאדער סלַא רימ טימ ,"סטרעוו

 -סיורא "סטרעוורַאפ , םעד ןופ ךיא ןיב ,1897 ,טסוגיױא ןיא ,םעד

 ,ןעטָארטענ

 טרעהענ סע רעכלעוו וצ ,טייצ רעד וצ זנוא טננערב סָאד

 ,דנַאב ןעטירד םעד ןופ ףוס רעד
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 ,לוקס גנינוויא רעד ןיא עלעטש ןיימ רילרַאפ ךיא

 -סיינ ןופ ?היפעג ַא טימ "סטרעוװרָאפ, ןופ קעװַא ןיב ךיא

 ױצ טרָאס םעד ןיא ןעװעג ןיב ךיא .טײקטרעטַאמרַאפ רעניט

 ףיוא ןערהָאפוצקעװַא טנעיצַאּפ ַא ןעטַאר םיריוטקָאד ןעוו ,דנַאטש

 "עג טָאה סָאװ ץלַא ּפָאק ןופ ךיז ןענָאלשוצסיורא ,ןעכָאװ עכילטע

 .הור ןייז טרעטש
 ,הנויח רעכילנעט רעד ןענעוו ןעוועג זיא ענארפ עטשרע יד

 -ַאמ ןייק רימ טָאה "?קעי) .טסוּפ ןעוועג זיא ענעשעק ןיא

 ןעקיטירק עטרעטסיינאב יד .טכארבעג טינ ןעטַאטלוזער עלעירעט

 לעקיטרַא 'סללעוַאה ןוא ךוב רעד ןעכלעוו ,רעדורעג רעצנַאג רעד ןוא

 יד רָאנ ןעפלָאהעג ףױקרַאּפ םעד ןיא ןעכָאה ,ןעפורעגסיורא ןעבָאה

 ןעבָאה ,רעכיב ןעפיוק סָאװ ,רענַאקירעמַא יד .ןעכָאװ רֶאּפ עטשרע

 ןוא ןָאסלענ יװ קַאמשענ ןעבלעז םעד ןוא גנוניימ עבלעז יד טַאהעג

 ןעמירַא ןַא ןופ עטכישעג-סעביל ?עשילַארָאמנוא , יד .סּפיליפ

 .טריסערעטניא טינ ייז טָאה טנארגימיא ןעשידיא

 תוכייש עכלעוו דנעגריא טָאהעג טָאה סָאד זַא ,טינ ביולג ךיא

 טינ ךיוא |ןעבָאה עשירייא ןענעוו ןענַאמָאר .םזיטימעסיטנַא וצ

 טסייה סָאד ןוא --- רעזעל רענַאקירעמַא רעד ,גלָאפרע ןייק טָאהעג

 ןעבָאה טלָאװעג טָאה -- ןירעזעל רענַאקירעמַא יד ךילכעזטּפיוה

 -נארגימיא ףיוא ,רענַאקירעמַא עשיטַארקַאטסירַא ןעגעוו תוישעמ

 ךיא ךָאנ זיא טנייה .,ּפָארַא ןעביוא ןופ טקוקעג ייז ןעבָאה ןעט

 סָאװ .ןערהָאי ענעי ןיא יװ סָאמ ַאזַא ןיא טינ ןיוש רעבָא ,ױזַא
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 ןיא םינינעטטכעלשעג וצ גנוהיצַאב ס'רעזעל םעד טפערטַאכנא
 ,.טלעקיווטנא רהעמ ךס ַא סיוועג טנייה םלוע רעד זיא ,רוטַארעטיל

 טָאה ןעפורעגסיורא טָאה ךוב ןיימ סָאװ סערעטניא רעד כיוא

 ךיא בָאה ,ןעטפנוקנייא עסיורג ןעגעוו ןעמיורט טימ ןעפיוזאב רימ

 ןערָאװעג ריס רַאפ זיא סע .טרעטכינענסיוא ייז ןופ ןיוש ךיז

 ,ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעננולהעצרע רעדָא ןענַאמָאר טימ זַא ,רָאלק
 ןייק ךיא לעװ ,טּפיוהרעביא ןעננורעדליש עשיטסילאער טימ ןוא

 ךוטַארעטיל ןיא סערעטניא ןיימ .,ןעכַאמ טינ ןעקילג עשימָאנָאקע

 ןעװעג ןענייז ןעסנַאניפ עניימ רעבָא ,טכבַאװשענּפָא טינ סָאד טָאה
 ךילגעמנוא טסָארּפ זיא ןעביירש זַא ,דנאטשוצ ןענירעיורט אזַא ןיא

 ,ראלָאד גיצפופ) ?סעסנעטסמָאקריוס , ןופ רַארָאנָאה רעד .,ןעוועג
 ךיא בָאה ןעציקס ערעדנַא ןייק ןוא ,קעװַא גנַאל ןיוש זיא (ךיז טכַאד
 .ןעבירשעג טינ שילגנע ףיוא טאנָאמ עכילטע עטצעל יד ןיא

 ןופ ןעמוקאב בָאה ךיא סָאװ ןעננודאלנייא יד ןופ עליפ ףיוא

 עיינ ןייס רימ ןעמ טָאה .טרעפטנעענ טינ ךיא בָאה ןעלאנרושז
 ךיא רעביארָאפ זיא ךָאק-יטיסילבָאּפ רעטשרע רעד ,טקישעג טינ

 -קַאדער יד ןיא ןעקיש סָאד ןוא סעּפע ןעביירשפיוא טפראדענ בָאה
 רימ טציא זיא קיטסירטעלעב ןעפַאש ךיז ןעצעז רעבָא .סעיצ

 ןעננירג ַא ןיא ןייז ךיא זומ ננוניטפעשאב אזא וצ .,רעווש ןעוועג

 .ןענרָאז-טיורב ןופ יירפ ץנַאנ ,טימעג
 טנָאז ,"ןענער-סנַאלש ַא ןיוש טרעוו ,ןיוש טנעגער סע ןעוו,

 א ןיא טניטיונעג ױזַא ךיז בָאה ךיא ןעוו דָארג .שילננע ףיוא ןעמ
 דָארג ,עטסגיטיונ ּפָאד ףיוא רָאנ שטָאכ ,טסנידראפ ןעגיסעמלענער
 "וויא רעד ןיא רערהעל סלַא עלעטש ןיימ ןערילרַאפ ךיא ףרַאד ןַאד

 ,רהָאי ףלע ןעטלַאהעגנָא בָאה ךיא עכלעוו ,לוקס גנינ

 ןיא ןעגנאפנָא ךיז טנעלפ לוקס גנינוויא רעד ןיא טייברא יד

 ףיוא ננומיטשאב יד ןוא ,לירּפַא ןיא ןענידנע ךיז ןוא רעבָאטקָא

 יד ןיא .ןערעװ טיינאב ןעוומ רהֶאי ןעדעי טגעלפ עלעטש רעד
 טייקגירעווש ןייק םעד ןענעוו לָאמנייק ךיא בָאה רהָאי ףלע עצנַאג

 -ראווק םעד ןופ ןערָאטקערידילוש יד ,"סיטסָארט , יד ,טאהעג טינ

 ֿפָאמ ןעויד ,ןעמָאנ ןיימ ןעלעטשפיורא ןיילַא ןיוש ןענעלפ ,לַאט

 ךיז ןעננאנעג ןיב ךיא .ןעזָאלעגכרוד ןעמָאנ ןיימ ייז ןעבָאה רעבָא

 ,תמא םעד ןהענרעד טנעקענ טינ ךיא בָאה טשרעוצ ןוא ,ןעגערפכָאנ
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 רעד טָאה ךילדנע .םיצורית ענעדיישרַאפ ןעבעגעג רימ טָאה ןעמ

 רעדנָאלב רענהעש ַא ,לוקס גנינוויא רעד ןופ ?אּפיסנירּפ-טנעטסיסא

 .תמא םעד טיורטרַאפ רימ ,רעלימ ןעבָארטס ןעמָאנ ן'טימ ןַאמרעגנוי

 ןייא ייב ,ירערבייל רָאטסא ןיא ןעפָארטעג דָארג ךיז ןעבָאה רימ

 טמַארעגנייא רימ רע טָאה דייהרעליטש גנידנעסעומש ןוא ,שיט

 : דוס ַא
 -הֵאוו יד רַאפ ,ןערהָאידַא-ראפ טָאה סיטסָארט יד ןופ רענייא;

 -ַאיצָאק ַא ןעטלאהעג טָאה רהיא ןעוו ,סַאנ ן'פיוא ןהעזעג ךייא ,ןעל

 ."ןענָאװ א ןופ עדער עשיטסיל

 ךיס טָאה ןעמ .ןעלאפראפ ןעוועג ןיוש זיא ןָאזיס רענעי

 ןעמ טָאה רעבָא רעטייוו ףיוא :טגַאזטנע טינ ןָאזיס ןעטימ ןיא

 .טלעטשעגפיורַא טינ ןיוש ןעמָאנ ןיימ

 רעדייא ןעמענ טנעקעג ךיז בָאה ךיא סָאװ וצ ךאז עניצנייא יד

 ,קיטסירטעלעב טימ ךיז ןעגיטפעשאב וצ דנאטשמיא ןייז לע ךיא

 ןיא יו ,ןעגנוטייצ עשילגנע יד רַאפ ןעלקיטרַא ןעביירש ןעוועג זיא

 -ענפיוא בָאה ךיא .ןָאטעג ךיא בָאה ױזַא .ןערהָאי ענירעהירפ

 עיצקַאדער רעד ןיא ןעגָארטענפיױרא םהיא ןוא ?עקיטרַא ןַא ןעבירש

 ,."ןָאס , רעד ןופ

 ןייז .ןעוועג טינ ןיוש ןעטרָאד זיא שטעיב ןיוװרַאד סומזַארע

 ןיוש זיא ןעדעמונינַאטנוז יד רַאפ רעדירייּפַאק טּפיוה סלַָא ץַאלּפ
 ןעווייה .ןעווייה ןעמָאנ ן'טימ םענייא ןופ טצעזאב ןעוועג גנַאל

 רעכיז טעמכ ןעוועג ןַאד ןיב ךיא ןוא ,ןעמונעגנָא לעקיטרַא ןיימ טָאה

 בָאה .גינעוו ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ךָאװ עדעי ?עקיטרַא ןַא טימ

 רעטייווצ ַא ןיא קעוַא ןיב ןוא לעקיטרַא ןַא ךָאנ ןעבירשעגפיוא ךיא

 .עיצקַאדער

2 

 ,סנעפפעטס ןלָאקניל ןוא "טסָאּפ גנינוויא , יד

 ןיא יז ?ייו ,?טסָאּפ גנינוויא, יד ןעבילקעגסיוא בָאה ךיא
 יז טָאה תבש ןוא ,רעזעל סַאלק ןערעטנענילעטניא ןַא רַאפ ןעוועג
 ךיא סָאװ יד יו ,ןענָאטעילעפ רעדָא ןעלקיטרַא עכלעזַא טקורדעג

 -עג ןַאד ךיז טָאה גנוטייצ יד .,"ןָאס , רעד רַאפ ןעבירשעג בָאה



 78 ךעלעטלעוו עיינ טומ טנַאקַאב רעוו ךיא

 רענרָאק םעד ןעבעל ,טירטס ןָאטלופ ףיוא זיוה עטלַא ןַא ןיא ןענופ

 ּפַאט ן'םיוא טכארבענפיורא רימ טָאה רָאטיײוװעלע ןַא ,ואססענ ןֹופ

 ,זיא עיצקַאדער יד ואוו ןעזיוועגנָא רימ ןעמ טָאה ןעטרָאד .רָאָאלפ

 -ניירא ןוא טּפירקסונאמ םעד ןעמונענוצ רימ ייב טָאה יִאב-סיִפָא ןַא
 זיא םורא טונימ ףניפ ןיא ,רעמיצ ןעטסקענ םעד ןיא ןעגנָארטעג
 "רעב דנָאלב ַא טימ ,רעכיוה ןייק טינ ,ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעגסיורא
 ,םינּפ ן'פיוא לעכיימש ןעכילדניירפ רהעז ַא טימ ,לעד

 ,ןערעוו וצ טנאקאב ךייא טימ םהענעגנַא רהעז זיא רימ ---
 ןוא ,טגָאזעג רע טָאה -- ,"לקעי, ןעזעלעג בָאה ךיא .,ןַאהַאק ,רמ

 7 ..גינעווניא ןעדַאלעגנייא רימ
 סנעטסיסַא ,סנעפפעטס ןלָאקניל סלא טלעטשענרָאפ ךיז טָאה רע

 .רָאטידע-יטיס םעד ןופ

 טינ ןעוועג ךיוא זיא --- דנעלָאהלימ --- רָאטידע-יטיס רעד
 טָאה סנעפפעטס  .םינּפ ןעזעירעפ ַא טימ ןַאמ ַא ,רעכיוה ןייק
 ,םהיא רַאפ טלעטשעגרָאפ רימ

 ,אינרָאפילַאק ןיא טעטיזרעווינוא טנידנעענ טָאה סנעפפעטס
 ךיז טָאה רע ,דנַאלשטייד ןיא טרידוטש רע טָאה ךָאנרעד ןוא
 -עומש טלָאװעג טָאה רע .,רוטַארעטיל טימ טריסערעטניא קרַאטש
 -עטיל ןעגעוו ןוא טייברַא רעשירַארעטיל ןיימ ןענעוו רימ טימ ןעס
 ,עלייו ַא ןעטראוו ןעטעבענ רימ רע טָאה ,ןײמענלַא ןיא דוטַאר

 טעװ ?ייוװרעד ןוא ;ןעמַאזוצ רימ טימ ןהעג ןענעק לָאז רע ידכ
 ,טּפירקסונַאמ ןיימ ןעקוקכרוד דנעלָאהלימ

 טָאה סנעפפעטס .ןעמונעגנָא לעקיטרַא םעד טָאה דנעלָאהלימ
 ךיז טָאה רע ןוא ,ןענרָאמ ןערעוו טקורדעג טעוװ רע זַא ,טנָאזעג רימ
 ,ןהענ םוצ ןָאטעגנָא

 -ענכרוד ךיז ןענייז רימ .סָאנ ן'פיוא רעטנורא ןענייז רימ

 עשירארעטיל עניימ ןענעװו טנערפעג טָאה רע .עלייוו ַא ןעגנַאג

 ןעבָאה רימ .ןע'ניערק ןעוויטס ןעגעוו ,ן'סללעואה ןעגעוו ,רענעלּפ

 טקרעמאב טינ ןעבָאה רימ זַא ,טיטעּפַא ַאזַא טימ טסעומשוצ ךיז

 ןוא נידנעריצַאּפש ױזַא ןוא ,ןעקָאלב יד ייברַאפ ןעהענ סע יו

 זיא עכלעוו ,זיוה ןייז זיב סופדוצ ןעננַאנרעד רימ ןענייז ,נידנעדייר

 וצ ןעדאלעגנייא רימ טָאה רע ,טירטס רעט54 רעד ףיוא ןעוועג
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 רהיא רַאפ ןוא יורפ ןייז רַאפ טלעטשעגרָאפ רימ טָאה ןוא ךיז

 .רעטומ

3 

 ."רעזייטרעװדַא לעשריוממָאק,

 רָאּפ ַא ךָאנ טקורדעג ךיא בָאה ?טסָאּפ גנינוויא, רעד ןיא
 -ךָאפ ןיימ ןופ ?לאווק םעד טלָאװעג בָאה ךיא יו ױזַא ,ןעלקיטרַא
 רימ סנעפפעטס טָאה ,ןערעסערגרַאפ רהעמ ךָאנ טפנוקנייא ןעגיפיול

 -רעװדַא ?עשריוממאק , םעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ טרידנעמַאקער
 יז .קרָאי וינ ןיא גנוטייצ עטסטלע יד ןעוועג זיא סָאד ,"רעזייט
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןערָאװעג טעדנירנענ זיא
 ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןעוועג זיא רעדנירנ רהיא ןוא ,עיצולָאװער

 ,רעטסבעוו הַאָאנ ,ךוב-רעטרעוו ןעטמהיראב םעד
 עטסכייר ןוא עטסטלע יד ןופ ןערָאװעג ןעזעלעג זיא גנוטייצ יד

 רהיא .ןעדנענעג ענימורַא ןוא קרָאי וינ ןופ סעילימַאפ רענַאקירעמַא
 "דא ענינייא טאהעג טָאה יז .עניילק א ןעווענ זיא ןָאשיילוקריוס
 גונעג טינ רעבָא ,טלהָאצאב טונ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סטנעמזייטרעוו

 עסיורנ ןעווענ רעבָא ןענייז םיטַאבעלַאב ערהיא .,ןעריטסיזקע וצ
 -םיוא רהיא ןעבָאה ייז ןוא ,עילימַאפ ןָאטנניטנָאה יד ,ןערענָאילימ
 .טרָאּפס ןימ ַא סלַא ךיוא ןוא דובכ ןוא סולפנייא בילוצ ןעטלַאהעג

 טינ לָאמנייק גנוטייצ יד ןעמ טנעלפ ןעדנעגעג עשידיא יד ןיא
 ָאי רהיא ןעמ טגעלפ ןעסַאנ עשינַאקירעמַא-טכע יד ןיא ,ןהעז

 .קראטש ןעפיוקרַאפ טינ ךיוא ךיז יז טנעלפ ןעטרָאד םגה ,ןהעז

 .טקעּפסער טימ ןעטלאהראפ רהיא וצ רעבָא ךיז טָאה ןעמ
 ןעוועגנ זיא עיצקַאדער רעד טימ טפַאשטנאקַאב סע'סנעפפעטס

 ,דונּפאה ןַאמרָאנ ןעמָאנ ן'טימ טסילַאנרושז רענַאקירעמַא ןַא ךרוד

 !ןעוועג זיא סָאד .דניירפ רעטנעהָאנ ַא רענייז ןעוועג זיא רעכלעוו
 סע ןעכלעוו ףיוא ,םינֿפ ןעשינַאקירעמַא טכע ןַא טימ ןאמרעגנוי ַא/
 -נהעוועגנ .גנוהיצרע-טעטיזרעווינוא ַא ןופ לעניז רעד ןענעלעג זיא
 טכייל טינ גנודליב יד רענַאקירעמַא ןעטעדליבעג ַא ףיוא זיא ךיל

 טיול ,זיא ןַאמסטפעשענ ןוא רָאסעפָארּפ ַא ןעשיווצ .,ןעקרעמאב וצ

 רעבָא ןענייז סע .,דיישרעטנוא רעּפַאנק ַא ,ןעטלַאטשעג ערעייז
 ,םהַאנסיוא ַאזַא ןעוועג זיא דונּפַאה ןַאמרָאנ ןוא ,ןעמהַאנסיוא זַארַאפ
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 -טָאק , םעד ןופ רָאטקַאדער רעשיטַאמַארד רעד ןעוועג זיא רע
 -נָא ןעבָאה ןעקיטירק-רעטַאעט ענייז ןוא ,"רעזיײטרעװדַא לעשריומ

 עטנעגילעטניא יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעהיצ וצ ןעביוהעג

 .ןעסַאלק

 ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה "רעזײטרעװדַא ?עשריױממָאק , רעד
 ,סיפָא-טסָאּפ לארענעשזד םעד ןעגעקטנַא טקנוּפ עדייבעג רעטלַא ןַא

 ּפערט עכיוה ייווצ ףיוא טרעטעלקענפיורא בָאה ךיא .ןוַָאט-ןוָאד

 ַא ןיא ןעמוקעגניירא ןיב ןוא ,(ןעוועג טינ זיא רָאטייװעלע ןייק)

 ַא ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ ןעגנַאל רהעז ,ןעסיורג

 ןעבָאה ןעלקניוו ןיא .סקסעד עכילטע ןוא שיט רעגנַאל ,רעגנַאל
 ןערעכעה א ףיױא .סקסעד ךָאנ ןהעזעג סנעטייוו רעד ןופ ךיז
 ןוא ,ןערעמיצ ערענעלק רָאַּפ ַא טאהענ עיצקַאדער יד טָאה שזַאטע

 ךיא .שיט-ביירש ןייז טאהעג דונּפאה טָאה ייז ןופ םענייא ןיא
 ןערָאװעג טנאקאב ןענייז רימ יו םעדכָאנ .םהיא וצ ףיורא ןיב

 קירוצ טרהיפענּפָארַא רימ רע טָאה ,ךערּפשענ ןעצרוק ַא טאהעג ןוא
 ַא ןיא טרהיפענניירא רימ טָאה רע .,רעמיצ םענײמענלַא םעד ןיא

 טלעטשעגרָאפ רימ ןוא ריט רענרעזעלנ ַא טימ ?ערעמיצ ןעקניניילק

 רעשיטאקס ַא טימ טענורב רעכיוה ַא ,רָאטקַאדער-טּפיױה ן'רַאפ

 ,טיַאר .שזד יררעה -- ךַארּפשסיױא

 טיַאר ןוא ךיא ;טײברַא ןייז וצ קעװַא קירוצ זיא דונּפאה
 ריס ףיױא טָאה רע .טייצ עשביה ַא ןעסעומש ןעבילבענ ןענייז

 "ענ ןעזיד ןופ טַאטלוזער רעד קורדנייא ןעטונ א רהעז טכַאמעג
 יד ןעביירשאב ןעטעבענ רימ טָאה טיַאר זַא ,ןעוועג זיא ךערּפש
 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,חרות-תחמש ןוא תוכוס םיבוט םימי עשידיא
 טכארבעג ?עקיטרַא םעד בָאה ךיא .טנעווַא םענעי ןעגנַאפעננָא

 ,גָאטימכַאנ םענעי ןענישרע זיא רע ןוא ןעגרָאמהירּפ ןעטסקענ םעד

4 

 ,קרָאי וינ רעטיירג ןופ רָאיעמ ןעטשרע ן'ראפ ןעלהַאוװ

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןעלהאוו-טדָאטש יד וצ טנעהָאנ ןעוועג זיא סע

 "עוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע .טייקניטכיוו ערעדנוזאב ַא טָאהעג
 ,קרָאי וינ טדָאטש רעטלַא רעד רַאפ טינ רָאיעמ ַא ןעביילקסיוא ןעג
 וינ עטרעסערנרַאפ א) "קרָאי וינ רעטיירנ, רַאפ רָאנ ,רעמיא יו
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 ךאלטדעטש יד ןוא ןילקורב ,קרָאי וינ רַאפ ,טסייה סָאד ,(קרָאי

 ,דנאלייא ןעטעטס ןיא ןוא יטנוַאק טניווק ןיא ,ןילקורב םורא

 עלַא עזיד ןעגינייארַאפ ןענעוו ץעזעג ַא ןעגנַאגעגברוד זיא סע

 ,"קראי וינ, : ןעמָאנ םעניײמעגלַא ןַא רעטנוא ,םענייא ןיא רעצעלפ

 -ניירא טפרַאדאב גנורעדנע עזיד טָאה רַאונאי ןעטשרע םעד ןוא

 "ךָאפ טפראדאב ןעבָאה רָאיעמ רַאפ ןעלהַאװ יד ,טפארק ןיא ןעמוק

 זיא לָאמ ןעזיד .ךילנהעוועג יוװ ,רעבמעווָאנ ביֹוהנֶא ןיא ןעמוק

 רעד ןופ רָאיעמ ןעטשרע םעד ןעלהעוורע וצ ןעמוקעגסיוא ָאזלַא

 | ,טדָאטש רעטנינייאראפ

 טרעבָאר טלעטשעגסירא טַאדידנַאק רהיא סלַא טָאה ינעמעט

 -- ײטרַאּפ עשינַאקילבוּפער יד ןוא ,קרָאי וינ ןופ ,ן'קייוו-ןעוו .א

 --- ?סטנעדנעּפעדניא , יד .ןילקורב ןופ ן'יסיירט ,פ ןימַאשזדנעב

 עטּפורָאק יד טפמעקאב ןעבָאה סָאװ ,רעגריב ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 ןופ ךיוא ,ן'ואל הטעס טלעטשעגסױרַא ןעבָאה --- סנעשיטילָאּפ

 ,ןילקורב ןופ רָאיעמ ןענימרעט ייווצ ןעוועג לָאמַא זיא רע ןילקורב

 ןוא שזדעלַאק איבמָאלָאק ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג רע זיא טציא ןוא

 .(276 טייז ,דנאב ןעטירד העז) טנעמלעטעס יטיסריואווינוי רעד ןופ

 -נעגילעטניא ,רעכילרהע-טסכעה ַא סלַא ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה רע

 ,רעוט-ללכ רעיירט ַא סַא ןוא ןַאמ רעט

 וצ טייקכילנעמ ַא ןעטלעז ןעבָאה ןיילא רענַאקילבוּפער יד

 ןעבָאה ָאזלַא .,קרָאי וינ ןיא טַאדידנַאק-רָאיעמ ַא ןערעייז ןעלהעוורע

 ,סרעדיל עשינַאקילבוּפער וצ טעדנעוועג "סטנעדנעּפעדניא , יד ךיז

 ןוא ןעלעטשסיורא טינ טַאדידנַאק ןערעדנוזאב ןייק ןעלָאז ייז זַא

 וצ ןעטפערק עכילטפאשניימענ טימ --- ןע'ואל ןעציטשרעטנוא
 -ניירא לָאז יז זַא ןעזָאלוצ טינ ןוא ינאמאט עטּפורָאק יד ןעפמעקאב

 "ער רַאפ .טדָאטש רעטנינייארַאפ רעד רעביא טפַאשרעה יד ןעּפַאכ

 ןַא ןעבָאה וצ רעניטכיוו רעבָא זיא סנעשיטילָאּפ עשינַאקילבוּפ

 -סיוא עטסנעלק יד טינ ןעבָאה ייז ןעוו וליפַא ,טַאדידנַאק םענעגייא

 טַאדידנַאק םענעגנייא ןַא טימ םירָאװ .ןעלהעוורע וצ םהיא ןעטכיז

 ינאמאט יד טימ רחסמ ןעשיטילָאּפ ,ןעסימָארּפמָאק ןעכאמ ייז ןענעק

 יד טימ ןהעג וצ טנאזטנא ךיז ייז ןעבָאה ָאזלַא ,סנעשיטילָאּפ

 .ן'יסיירט טלעטשעגסיורא ןעבָאה ןוא ?סטנעדנעּפעדניא;,

 רעטמהיראב רעד .ךיוא טאדידנאק רעטרעפ ַא ןעוועג זיא סע
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 -רָאיעמ סלַא ןעּפָאלעג רעדיוװ רהָאי ןעזיד זיא שזדרָאשזד ירנעה

 -קעט לעגניס, ןופ זיולב רעהעטשרָאפ סלַא ןיוש רעבָא ,טַאדידנַאק

 .ןענַאטשענוצ טינ רהעמ םהיא וצ ןענייז ןעטסילַאיצַאס יד .,"סרעס

 ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע רעכלעוו טימ ,גנורעטסייגאב יד

 .טלעפעג טציא ןיוש טָאה (268--287 .ז ,דנַאב ןעטייווצ העז) 6

 ןוא ןערָאװעג קנארק רע זיא גנושיוטנע ןופ ןוא גנוגנערטשנא ןֹופ

 .ןעלהַאװ יד רַאפ ןעברָאטשעג

 -סיורא ךיילג ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעבָאה "סרעסקעט לעגניס , יד

 ןעמָאנ ןעטשרע ןייז טָאהעג דָארג טָאה רעכלעוו ,ןהוז ןייז טלעטשעג

 .(רָאינושזד שזדרָאשזד ידנעה) ךיוא

 -ַאקילבוּפער ַא ןעוועג זיא ?רעזיײטרעװדַא ?עשריומָאק , רעד

 ,ןץ'יסיירט רַאפ טריטינַא יז טָאה ָאזלַא .גנוטייצ עשינ

 "יסיירט רעסיורג ַא ןעמוקרָאפ טעװ טכַאנייב טנייה ---

 ןיהַא רעבירַא טהעג --- .טיַאר טגָאזעג רימ ֹוצ טָאה --- ,גניטימ

 .ן'יסיירט ןופ דליב-רעטקַארַאכ ַא ףיוא רימ טביירש ןוא

 ,טקרעמאב ךיא בָאה -- ,טסילַאיצַאס א רעבָא ןיב ךיא ---

 בָאה ךיא ןעוו .ןיימ ךיא סָאװ ןענַאטשראפ טינ טָאה רע

 ,ךאז ענהעש ןייק טינ רַאפ סָאד ןעטלאה רימ זַא ,טרעלקרע טהיא

 ראפ טביירש ,ייטראּפ רעסיוועג ַא וצ טרעהעג סָאװ ,שנעמ ַא ןעוו

 -ניארַאפ םהיא סָאד טָאה ,ייטראּפ רעדנַא ןַא ןופ טַאדידנַאק א

 ,טריסערעט

 -- ,סיוא טהעז רע יו ןעביירשאב טלָאז רהיא רָאנ ליוו ךיא --

 "נייא ןַא ראפ סָאװ ,עדער ַא טלַאה רע יװ -- ,טרעלקרע רע טָאה

 .נניטימ םעד ןופ ןעכירטש רֶאַּפ ַא ןעבענ ךיוא ןוא ,טכַאמ רע קורד

 ,.טליוו רהיא יו טביירש

 ,פעקיטרא םעד טכארבעג ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא

 טינ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ן'יסיירט ראפ גיטסניג ןעוועג טינ זיא דע

 .טקורדעג
 טָאה --- ,טביירש רחיא יו ןהעז טלָאװענ רָאנ בָאה ךיא ---

 ןעביירש ןוא ךַאז ןייא זיא קיטסירטעלעב -- .טרעלקרע ריס טיאר

 .ךאז רעדנַא ןא זיא ננוטייצ ַא רַאמ

 רַאפ ךיא ןעק ןעננורעדליש רעדָא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןייק ---

 ַא ןיב ךיא -- ,טנַאזעג ךיא בָאה -- ,ןעביירש טינ גנוטייצ רעייא
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 .ןעכַאז ערעדנַא ןעבענ ךייא ןעק ךיא ,טסילַאיצַאס
 "אב טָאה רע .לעכיימש א טימ טרעהעגסיוא סָאד טָאה רע

 ןַארַאפ ןענייז סעיצקַאדער-סגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ןיא זַא טקרעמ
 ןענעג ןעביידש וצ סיוא טמוס סע ןעמעוו ,רעביירש לעקיטרא-טייל

 ,ליּפשייב םוצ ,טַארקַָאמעד א .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ערעייז
 .טרעקראפ רעדָא ייטראּפ רעשינַאקילבוּפער רעד רַאפ טביירש

 רע טָאה --- ,"ָאוטסצעובצ סלַא טכארטאב טינ טרעוו סָאד
 ,ןעבַאז עכלעזַא ןיא גנערטש טייז רהיא ביוא רעבָא ---  ,טנָאזעג

 ."ןהעש רהעז סָאד זיא
 ענעדיישראפ ןופ ןעננוביירשאב טכארבעג ךָאנרעד בָאה ךיא

 .ןעמונעגוצ ץלַא טָאה רע ןוא ,סענעצס ,ןעּפיט ,ןעלַאטראװק

 ,ינאמַאט רַאפ גיז א טימ טנידנעעג ךיז ןעבָאה ןעלהַאװ יד
 רעבָא ,יסיירט יו סטואוו רהעמ ךס ַא טָאהעג טָאה וָאל הטעס

 ןעבָאה ןעמאזוצ עדייב זָאל הטעס יו רהעמ טָאהעג טָאה קייוו-ןעוו
 "אב רעבָא נידנעייז .,ןעגיזאב וצ ינאמאט ןעמיטש גונעג ןעמוקאב

 יד ןוא ןעטלָאּפשוצ טואוו ינאמאטײטנַא םעד ייז ןעבָאה ,רעדנוז

 ןינ רעטיירג רעביא עט'תיבה-לעב ןערָאװעג זיא ינאמאט עטּפורָאק
 ,קרָאי

 ןעניוצעג רע טָאה ,ןע'שזדראשזד ירנעה טפערטאבנָא סָאװ

 ,ן'יסיירט ןופ לעטרעפ ַא --- ןעמיטש טנעזיוט 27 יוװ רעגינעוו

 ,"ןָאס , : ןעגנוטייצ יירד רַאפ ןעבירשעג טציא ָאזלַא בָאה ךיא
 ."רעזיײטרעװדַא לעשריוממאק , ןוא ?טסָאּפ גנינוויאק
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  ,באשוד ידעטפ 8

 רימ וצ רע טָאה ,ן'טיַאר וצ ןעמוקענוצ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא
 זנוא ייב טרעוו סנעפפעטס :ננורעדנע ןַא ןעכַאמ רימ , ; טנָאזענ

 ."רָאטידע יטיס רעד

 זא שרעדנַא טינ ל?יוװ רע ןוא , : טנעלענוצ רע טָאה ךָאנרעד

 םהיא בָאה ךיא .ףעטס רעזנוא ןופ דילנטימ א ןערעוו טלָאז רהיא

 ."םעד ןעגעוו ןעדיירוצכרוד ךיז ךייא טימ טנָאזענוצ
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 "רַאפ רַאפ ןעביירש .ןעשנואוועג יוװ ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד

 עשירָארעטיל עטונ ַא טפָא ןוא ,סאמעט ןעכוז ,ןעגנוטייצ ענעדייש

 -- ,לעקיטרַא-סגנוטייצ ןעכילנהעוועג ַא ףיוא ןעכיורברַאפ אטעט

 טלָאװעג בָאה ךיא ,גנוגיטפעשאב עמענעגנַא ןייק טינ זיא סָאד

 ןיימ טלָאװ טרַא ַאזַא ףיוא רָאנ .טפנוקנייא ןעטמיטשאב ַא ןעבָאה

 טנעקעג ךיז טלָאװ ךיא ןוא ,חנויח-תוגאד ןופ יירפ ןעוועג ּפָאק

 יד ןופ ענייא ןעוועגנ זיא סָאד .רענעלּפ עשיטסירטעלעב 'וצ ןעמענ

 .ןעמָאקליװ ןעוועג רימ זיא גַאלשרָאפ ס'טיאר סָאװראפ ןעכאזרוא

 טניז :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענאטשאב זיא עכַאזרוא עטייווצ ַא

 רימ זיא ,שילגנע ףיוא ןעגנולהעצרע ןעביירש ןעמונעג בָאה ךיא

 טלעוו רעד טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ זַא ,רעכילטייד ץלא ןערָאװעג

 -עוואב עשיטסילַאיצַאס יד טנעקעג בָאה ךיא .עטקנערשאב ַא זיא

 ןיא טלעוו עשידיא יד ןוא גנונעוואב רעטייברַא עשידיא יד ,גנונ

 טימ גנורהיראב ןיא ןעמוק וצ טשרודעג רעבָא בָאה ךיא .,ןײמעגלַא

 -ראפ ןיא ןעקוקוצניירא ,ןעכַאפ ענעדיישראפ ,ןעסאלק ענעדיישראפ

 רענַאקירעמַא רעגיברַאפליפ רעסיורנ רעד ןופ ןעלקניוו ענעדייש

 ַא סלא ,גנוטייצ רענַאקירעמַא ןַא טימ גנודניברַאפ ַא ןוא ,טלעוו

 רעד ,תמא .וצרעד לעטימ רעטונג ַא זיא ,רעטרָאּפער רעניסעמלענער

 -יורּפשראפ רהעז ןייק ןעוועג טינ זיא "רעזיײטרעװדַא ?עשריוממאק,

 -ילגעט רענַאקירעמַא עֶלַא יו ךיז יז טָאה טרהיפעג רעבָא ,גנוטייצ עט

 -עגסױרַא ,גונעג טַָאהעג יז טָאה ןעגנודניברַאפ ןוא טלעג ,רעטעלב עכ

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא יז ןוא ,ןהעש ןוא סיורג יז זיא ןעגנַאג

 "טיירּפשראפ ןוא עטסגיטכיוו יד טימ ,"סערּפ דעטיײאישַאסַא , רעד

 ,ךיילנוצ ןעננוטייצ עטס

 .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ םעד ָאזִלַא בָאה ךיא

 ןלָאקניל זיא ,1897 רעבמעווָאנ ןיא ,גאטנָאמ ןעסיוועג ַא ןיא

 ידַא לעשריוממאק , םעד ןופ רָאטידע יטיס רעד ןערָאװעג סנעפפעטס

 .סרעטרָאּפער ענייז ןופ רענייא ןערָאװעג ןיב ךיא ןוא ,"רעזייטרעוו
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 .ןעבעל םעד ןערידוטש העג ךיא

 טייצ עצרוק ַא יוװ ,טלהעצרעד טרעוו דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא

 ַא ןיא ןעבירשרַאפ ךיז ךיא בָאה אקירעמַא ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ
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 ךַארּפש עשילגנע יד ןענרעל וצ ידכ ,?וקס קילבָאּפ עכילנהעוועג
 טימ ןעמַאזוצ ,שילגנע ףיוא ,ןעדנַאטשנעגעג-לוש ערעדנַא עלַא ןוא
 ןערעו סעיײנ-ַא-רעביא טלָאװעג בָאה ךיא .רעדניק רענַאקירעמַא
 ןעכילנהע ןַא ,רענייטש רענַאקירעמַא ן'פיוא רָאנ ,רעליש-לוש ַא
 -מאק , ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,טציא טָאהעג ךיא בָאה להיפעג
 עֶלַא ןעכאמכרוד טלָאװעג בָאה ךיא ,"רעזיײטרעװדַא ?עשריומ

 ,שנעמ-סגנוטייצ רענַאקירעמַא ןַא ןופ ןעננורהַאפרע
 ןיא דנַאטשוצ ןעניטסייג ןיימ ןערעלקרע וצ רעגיטכיר םוא

 ךיא ןעוו ,טשרע ןַאד זַא ,ןעגָאז וצ רעסעב ןייז טעװ ,געט ענע*
 רעד ןופ ףעטס ןעכילרעניא םעד ןופ דילנטימ ַא ןעוועג ןיוש ןיב

 ן'טימ טנַאקַאב ןיב ךיא גינייוו יו טלהיפרעד ךיא בָאה ,גנוטייצ

 ,רעלעטשטפירש ַא סלַא ,רימ רַאפ זיא סע גיטכיוו יו ןוא ןעבעל
 ,רעגייטש ןערעטיירב ַא ףיוא ןערעוו וצ טנַאקַאב םהיא טימ

 טרָאס ַא רַאפ סָאװ, :טגערפעג רימ ייב טָאה סנעפפעטס
 ?? ןָאט רהיא טליוו טייברא

 : ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ ןוא

 סָאװ ןעגנערב ךימ ןעלָאז עכלעוו ,סטנעמניַאססע רימ טיִג
 ,"ןעבעל םוצ רעטנעהענ

 -ַאֹּפ ןיא טהעג, --- ןעפורענּפָא ךיז רע טָאה -- ?ױזַא ביוא,

 רעבָא ,רעטרָאּפער ַא ןעטרָאד ןעבָאה רימ .סרערָאװקדעה-סיל
 ןעטרָאד ."באשזד, םעד ןעבעג ךייא ךיא לעװ ,טליוו רהיא ביוא
 ,טדָאטש ןופ ןעגנוריסַאּפ עשיטַאמַארד עלַא טעדלעמעג ןערעוו

 סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ יד ןיא זַא ,טרעלקרע רימ רע טָאה ייברעד
 סעּפע טרעוו סע יו ?ענש ױזַא ןוא ,קירעטסנעפ ַאזַא ןַארַאפ זיא
 .טכירַאב רעצרוק ַא ןעטרָאד ךיז טזייװַאב ,ןיהַא טרינָאפעלעט

 ,טנָאזעג ךיא בָאה --- 'ןיהַא העג ךיא ,טונ,
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 אּפָארייא ןיא ןוא אקירעמַא ןיא סרעטרַאּפער

 ץיַאלּפ םַא ןייז טכייליפ טעוװ רעזעל רענַאקירעמַא-טינ םעד רַאפ
 ; גנורהעלקרע עדנעגלָאפ יד

 -רושז םענַאקירעמַא םעד ןיא טָאה "רעטרָאּפער , טרָאװ רעד

 טָאה רע .ןעשיאעּפָאריײא םעד ןיא יװ ןיז ןעבלעז םעד טינ םזילָאנ
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 ,סָאד ןייא ,סערעדנַא ןעשיווצ ,טסילש רע ,ןיז ןערעטיירב ליפ ַא

 - ע פ , דנַאלסור רעדָא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןיא טפור ןעמ סָאװ

 -עיצעּפס ןענייז ,ןהעז ןעלעוו רימ יו ,םםה .?טסינָאטעיל

 .ךיוא אקירעמַא ןיא ןַארַאפ רעביירש-ןענָאטעילעפ על

 ננוטייצ רע'ָאנַאקיש רעדָא רעיפלעדַאליפ ,רעקרָאידינ ַא ןיא

 ןעדַארג עטסנעדיײשרַאפ יד םורא ?רעטרָאּפער , ןעמָאנ רעד טמענ

 טסכעה א זיב גנודלעמ רענעקורט ,רעצרוק א ןופ ,טייברַא-סגנוטייצ

 טליּפש רעטרָאּפער א .גנוטכיילַאב רעדָא גנורעדליש רעלופטנַאלַאט

 א --- אּפָארייא ןיא יו עלָאר רעדנַא ןַא טּפיוהרעביא אקירעמַא ןיא

 ,עלָאר ערעטיירב ?יפ

 -נֵא ץנַאנ ,שרעדנַא טרהיפעג ןערעוו ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא
 ייז ןוא ,רעסערג ךס ַא ןענייז ייז .עשיאעּפָאריײא יד יו ,שרעד
 טּפיוהרעביא ןוא עלענָאיצַאסנעס וצ ץַאלּפ רהעמ ךס ַא ּפָא ןעביג

 -ָארּפטנ א ,יירעביור א ,דרָאמ ַא .,ןעננוריסַאּפ עכילטלעוו וצ

 ט'רטּפ'ענּפָא גנוטייצ רעשיאעּפָארייא ַא ןיא טלָאװ רעכלעוו ,סעצ

 רענַאקירעמַא ןַא ןיא טמהענרַאפ ,תורוש עכילטע טימ ןערָאװעג
 .סמולָאק עכילטע טפָא גנוטייצ |

 -ַארט רעסיורג ַא ןענעוו טכירַאב ַא ,ליּפשייב םוצ ,טזעל רחיא

 -נוא ןופ גנולמַאזרַאפ רעשימרוטש א ןענעוו רעדָא ,חפרש רעשינ

 -רַא ןַא זיא טבירעב ַאזַא .טייקגיטכיוו רעשיטילָאּפ רעכילנחעוועג
 ןעבירשעג ךילניישראוו רע זיא ןאד ןוא ,סמולָאק עליפ ןופ לעקיט
 ןופ טחעטשַאב רע רעבָא ביוא .,רעטרַָאּפער ןייא יוװ רערהעמ ןופ
 ןייא ןופ טיײברַא יד סנעטסיימ רע זיא ,סמולאק ריפ רעדָא יירד זיולב

 ןוא ,רעבלעזרעד זיא רעטקַארַאכ רעד ,ױזַא יצ ,ױזַא יצ ,טנַאה
 ,רעביירש םעד ןופ ןעמָאנ רעד ָאטינ םהיא ףיוא זיא בור סָאד

 / ןעבירשעג זיא ?ייט ַא זַא ,רהיא טהעז ,סָאד טזעל רהיא ןעוו
 רשפא טהעטשַאב לייט רעדנַא ןַא ןוא ,ןחעש ןוא טלוב ,רילָאק טימ
 סע .ןעטקַאפ ןופ גנושטייטסיוא ןוא ננולייטטימ רעדנעצנעלנ א ןופ

 ,ןענָאזרעּפ ןופ קיטסירעטקָארַאכ עטפַאהבעל ַא טכייליפ טלַאהטנע
 טניפעג רהיא רעדָא ,רָאמוח םענעטָארעג טימ רשפא טרעפעפאב
 רעדָא עשיטילָאּפ עטַאקילעד ַא ןופ גנורעדילגוצ ַא טכירַאב םעד ןיא
 ,עיצַאוטיס עשיגַאלאכיסּפ
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 "פעשַאב סנעמעוו ןעשנעמ ןופ ןעפַאשעג טרעוו .ץלַא סָאד ןוא

 .?רעטרָאּפער, ןעמָאנ ן'טימ טנעבייצַאב טרעוו סע גנוגיט

 ףרַאד רעטרַאּפער רעד גונעג טינ ךָאנ זיא ןעביירש ןענעק וצ

 רַאפ זָאנ ַא;) "שוח-סעיינ, ַא ןעבָאה ,"סעיינ ףיוא ןיבמ,, ַא ןייז

 זיא רענייא ןעו .(זיא קורדסיוא רענַאקירעמַא רעד יװ ,"סעיינ

 ןוא רעביירש סלַא טנַאלַאט ךָאנ רע טָאה וצרעד ןוא ,הירב אזא

 -ער רעגיסַאלק-טשרע ןַא רע זיא ןַאד --- ךַאפ םעד ןיא טייקטינעג

 .רעטרָאּפ

 "עג רערהעמ ןעמוקַאב רעטרָאּפער אזַא טָאה טייצ ןיימ ןיא

 רעד יו רעדָא ערעטקַאדעריסגנולײטּפָא יד ןופ עכנַאמ יו טלַאה

 .רעקיטירק-רעטַאעט

 יווצ רענַאקירעמַא עסיורג יד ןוּפ סמולָאק רעטרָאּפער יד ןיא

 ןעמ עכלעוו ,ןח ןוא טּפַארק רענעי ןופ ךס ַא ךיז טניפענ ןעגנוט

 .רֹוטַארעטיל ןעמָאנ םעד טימ ךילנהעוועג טדניברַאפ

 עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ןענייז ןענָאטעילעפ עלעיצעּפס

 -ַאלײב-סגָאטנוז ןוא רעטעלב דנעווַא יד ןיא ךילכעזטּפױה ןַארַאּפ

 -רָאּפער ענעזעוועג בור סָאד ןענייז ,ייז ןעביירש סָאװ יד ןוא .סעג

 "ייב ףיוא ןעטײברַא סָאװ עכלעזַא -- טּפָא רחעז --- רעדָא ,סרעט

 ,טייצ רעבלעזרעד וצ ןעטיבעג עד
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 .םיר בָאקיישזד --- .םרעדָאװקדעה סילָאּפ ןיא

 ,טירטס ירעבלָאמ ףיוא ןעוועג ןַאד זיא סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ יד

 טַאהעג ןעטרָאד ןעבָאה ןעגנוטייצ עכילנעט יד ,ןָאטסואה ןעבעל

 סָאװ ,סעדייבעג עטלַא עניילק רֶאּפ ַא ןיא --- סעסיפָא עלעיצעּפס

 .יײצילַאּפ רעד ןעגעקטנַא טקנוּפ ןענופעג ךיז ןעבָאה

 דעֵנ ןַאד זיא "ןָאס גנינוויא, רעד ןופ רעטרָאּפער טּפיױה רעד

 ,םיר בָאקיישזד ןעמָאנ ן'טימ קרַאמנעד ןופ טנַארגימיא ןַא ןעוו

 ַא סלַא םש ַא טַאהעג רע טָאה טלעוו רעשיטסילַאנרושז רעד ןיא

 .רעביירש רעדנעצנעלנ

 רעד ןעוועג סנעפפעטס זיא רעהירפ ןעטַאנָאמ ענינייא טימ

 רע זיא ןָאד ןוא ,"טסוָאּפ גנינוויא, רעד ןופ רעטרָאּפער סיִלֶאָּפ
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 םהיא וצ רימ רע טָאה ,ָאזלַא ,ןערָאװעג טעדניירפַאב ן'סיר טימ
 ,ףירב ַא ןעבעגנעג

 ןַאמ ַא ,רעקיד ןייק טינ ןוא ,רעכיוה ןייק טינ ןעוועג זיא סיר

 טימ ,סעצנָאװ עדנַאלב טימ ,גיצרעפ ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ

 -םעטס .טנעצקַא ןעשינעד ןעטכייל ַא טימ רע טָאה טדערעג .,ןעלירב

 ,רעלעטשטפירש ַא סלַא םהיא רַאפ טלעטשעגרָאפ רימ טָאה סנעפ

 "יא טימ, ןעשנעמ ַא סלַא ןוא "לקעי, ןופ רעסַאפרַאפ רעד סלַא

 ."ןעעד

 ,ןעמַאװצ עדנוטש עבלַאה א ייב טכַארברַאפ ןעבָאה רימ

 .ןערעדנַא םעד רענייא ןערָאװעג ןעלעפעג טינ ךיז ןענייז רימ ןוא

 טימ ןעשנעמ א ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג סיר טָאה רימ ףיוא

 -עג ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .,ןעפירנַאב עשיקנערפ-טלַא

 טימ קורדנייא ןעטכעלש ַא טכַאמעג םהיא ףיוא בָאה ךיא זַא ,טלהיפ

 רעזנוא ןופ ףױלרַאפ ןיא טגָאזענסױרַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוניימ יד

 ,ןהעזענ בָאה ךיא .קיטילָאּפ ןוא רוטַארעטיל ןענעוו ךערּפשעג

 "יימ עגירעדינ ןיימ זַא ןוא טינ םהיא טלעפענ םזילַאיצָאס ןיימ זַא

 ךָאנ םהיא טלעפעג רעביירש רענאקירעמא עסיוועג ןענעוו גנונ

 א סלַא רימ טכַארטַאב רע זַא ,ט?היפעג בָאה ךיא  .רעגינעוו

 : .סעיזנעטערּפ עסיורג טימ רוחב

 רימ טָאה רע ןוא ,ךילפעה רעבָא ךיז רע טָאה ןעטלאהרַאפ

 רע .טײברַא ןיימ וצ ךייש זיא סָאװ ,ץלַא טרעלקרע ןוא ןעזיוועגנ

 "נוטייצ ערעדנַא ןופ סרעטרָאּפער יד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה

 םעד ןופ ,סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ ןופ עטמַאעב עלא רַאפ ןוא ןענ

 .סקריולק יד ןופ ענינייא זיב "סיִלֶאּפ ווָא ףישט ,

 -לעּפָאד ַא טאהעג ןעבָאה רעטרָאּפער סילָאּפ א ןופ ןעטכילפ יד

 וצ ךייש ןעוועג זיא טײברַא רעד ןופ לייט ןייא : רעטקאראכ ןעט

 ןעשיווצ ןָא טהעג סָאװ ,"קיטילָאּפ , רעד וצ --- אפונ ייֵציִלֶאֹּפ רעד

 עיינ ,ליּפשייב םוצ ,ביוא ,ייז וצ גוצעב ןיא רעדַא עטמאעכ יד
 -קעּפסניא ביוא ,ןעלעטש עניטכיוו ףיוא טמיטשאב ןערעוו ןעשנעמ

 ביוא ,רעצעלּפ עיינ ףיוא טקישעג ןערעוו סניעטּפעק רעדָא סראט

 ביוא ,עלעטש ערענירעדינ ַא רעדָא ערעכעה ַא טמוקאב רעצימסיא

 ןעכערבראפ ַא רעדָא ןהעזראפ ַא רַאפ טפַארטשַאב טרעוו רעצימיא

 ןייז ןיא ןעטכירַאב ץלַא סָאד רעטרָאּפער סיִלָאּפ רעד ףרַאד ---
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 גנוטכַא ןיא טהעטשַאב טײברַא רעד ןופ ?ייט עטייווצ יד .ננוטייצ
 -ישרַאפ יד ןעטרָאּפער ןוא ?סניטעלוב , יײצילַאּפ יד ףיוא ןעבעג

 : טעדלעמעג ייז ןיא ןערעוו סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עלענָאיצַאסנעס ענעד
 ,דרָאמטסבלעז ַא ,ןעכערברַאפ רעסיורג רעדנַא ןַא רעדָא ,דרָאמ ַא

 ןיא שינהעשעג עכילנהעוועגנוא עדעי --- ,רעייפ ַא ,עידעגַארט ַא

 םיִלֶאֹּפ ןיא טעטכירכַאנַאב טרעוו עכלעוו ,קרָאידינ ןופ ןעבעל םעד

 ףרַאד ,גיטיונ ביוא .,ןעדלעמ רעטרָאּפער רעד ףרַאד ,סרעדָאוװקדעה
 ,טריסַאּפ טָאװ ךאז יד ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא ןעּפַאכרעבירַא ךיז רע

 -עט רעדָא ; ןעביירשַאב ןוא ןעשרָאפסיױא ,ןענערפסיוא ,ןעקוקַאב
 ןיחַא לָאז רָאטידע יטיס רעד ידכ ,עיצקַאדער רעד ןיא ןערינָאפעל

 .ןערעדנַא ןַא ןעקיש

 ןופ ?ייט עטייווצ יד טריסערעטניא ךילכעזטּפוה טָאה רימ
 -ניא ץֶלַא טָאה רימ ,ךיוא לייט עטשרע יד רעבָא .טײברַא רעד
 ,טריסערעט
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 .םינ ןעק ןוא ןערינָאפעלעט ףרַאד ךיא
 סילאֹּפ ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ גָאט ןעטשרע םעד

 -ימ רעניטכיוו ַא ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב ןעטרָאד טָאה סרעדָאװקדעה
 ןיא טרהיפענרעטנורַא רימ טָאה סיר .דראָאב סילָאּפ רעד ןופ גניט

 .ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןענייז ןעגניטימ עכלעזַא ואוו ,לַאז םעד

 ,יינ ןעװענ רימ ןזיא ץלַא

 ווִא ףישט , רענידטסלָאמַאד רעד טָאה גניטימ ןעגיזָאד םעד ףיוא
 -טילָאּפ יד ןעריטסומ וצ יו געוו םעיינ ַא ןענַאלשעגרָאפ "סילָאּפ
 -ענ םענעזעוועג ַא טרידנעמַאקער רע טָאה קעווצ ןעזיד וצ טייפ

 א יו בָאלק ייצילָאּפ םעד נידנעכיורבעג .,יײמרַא רעד ןופ לַארענ
 טיילסילַאּפ יד טנערעל לארענעג רעד יו ןעזיוועג רע טָאה ,סקיב
 םדערעג םעד ןעגעװ טָאה רע .רענייטש ןעשירעטילימ ן'פיוא

 שימָאק ןעוועג זיא סע .,טכרופ-ערהע טימ ןוא גנורעטסיײגַאב טימ
 ,טנאסערעטניא רעבָא

 ןוא סָאד ןעביירש , :םיר רימ וצ טגָאז גניטימ םעד ךָאנ

 טייצ יד .טינ ןיוש ןעמ ןעק עיצקַאדער רעד ןיא ןעקישרעטנורַא
 ,"ןערינָאפעלעט ןעמ ףרַאד סָאד .ץרוק וצ זיא
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 ןוא טלַאק ןערָאװעג רימ זיא "ןערינָאפעלעט , טרָאװ םעד ייב

 ןעטלַאהעג טינ ןעבעל ןיימ ףיוא ןַאד זיב ךָאנ בָאה ךיא .םירָאװ

 .טנַאה ןיא ןָאפעלעט ןייק
 ןוא ,ךילרעכעל ןעמוקסיוא סָאד טעוו רעזעל ןעניטנייה םעד

 ןַאד ,תמא .,ךילרעכעל ןעוועג ךיוא סָאד זיא לָאמטסנעד וליפא
 ךס ַא ,טנייה יו טײרּפשרַאפ רענינייוו ןעוועג ןענַאפעלעט ןענייז

 יד ןיא ןוא סעסיפָא רעדנעזיוט ,רעדנעזיוט ןיא רעבָא ; רענינייוו

 .ךַאז עכילנהעוועג ַא ןעוועג ןיוש ייז ןענייז ןעגנוניואוו ערעכייר

 רעד זיא ,1882 ןיא ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ,גנודניפרע עייגכיסעמסינטלעהרַאפ ַא ןעװעג ךָאנ ןָאפעלעט

 -ניא-רערהעל רענליו םעד ןופ סָאלק ןעטצעל םעד ןיא גידנעייז

 םעיינ ַא ןיא טנערעלעג םהיא ןעגעוו ךיא בָאה ,1881 ןיא ,טוטיטס

 טָאה ,רָאטקעריד רעזנוא ,ווָאקינלעטאק .קיזיפ רעביא ךוב-רהעל

 זיא עכלעוו ,גנוניואוו ןייז ןעשיווצ ןָאפעלעט-עבָארּפ ַא טכירענוצ

 ןוא ,ףיוה ןעקסטוטיטסניא ןעגנַאל םעד ןופ נערב ַא ייב ןענַאטשעג
 םעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעמיצ רערהעל םעד
 ,ףיוה ןעגנַאל םעד ןופ גערב ןערעדנַא םעד ייב ,אפונ טוטיטסניא

 -רעוו עכילטע םהיא ןופ טרעהעג ךיא בָאה ןָאפעלעט ןעזיד ךרוד

 "סור ןיא ןעמ טָאה ךיורבעג םעניײמעגלַא םעד ןיא רעבָא ("רעט

 ןייק גידנעמוק טשרע ,טסואוועג טינ ןענָאפעלעט ןופ ךָאנ דנַאֿל
 סיפֶא םעד ןיא ןָאפעלעט ן'תמא ןַא ןהעזעג ךיא בָאה ,קרָאי וינ
 ןילַא .(194188 ,דנַאב ןעטייווצ העז) טדעשרוק לעונאמע ןופ

 ןעוו ,גָאט םעד זיב טכיורבעג טינ ןָאפעלעט ַאזַא ךיא בָאה רעבָא

 ?רעזייטרעוודַא ?עשריוממאק ,, םעד ןיא ןעדלעמ טפראדַאב בָאה ךיא

 ,גניטימ-ייצילַאפ םעד ןענעוו

 ןוא ,ףלעווצ רהָאי ַא ןופ לעגניא ַא ,ןהוז ןייז טקישעג טָאה רע (*+
 בָאה ךיא .טנעמורטסניא םעד ךרוד םהיא טימ ןעדיור רעמיצרערהעל םעד
 טדער רעטָאפ ןייז יוו ןערעה ןעזָאל רימ לָאז רע ןעטעבעג לעגניא םעד

 :רעטָאפ םוצ טגָאזעג ָאקינלעטַאק רעגנוי רעד טָאה ןַאד .םהוא וצ
 -עגרעבוא רומ טָאה רע ןוא ,"רומ וצ טסדער וד יוװ ןערעה ליוװ ןַאהַאק,
 .רעיוא םוצ טגוילעגוצ ךיילג בָאה ךיא ןעכלעוו ,"רעוויסער , םעד ןעבעג

 :רעטרעוו יד טרעהרעד ךיא בָאה ןַאד
 ןענרעל ןוא לעכוב םוצ ןהעג ךיילג לָאז רע ,ןע'ןַאהַאק גָאז --

 .ןעפָארטשַאב םהיא ךיא לעװ ,טינ זַא .קָארוא םעד
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 ןייק ןענייז ,טגעװַאב ךיז בָאה ךיא וואו ,זיירק םעד ןיא

 טָאה עיצקַאדער "סטרעוורָאפ , רעד ןיא ,ןעוועג טינ ןענָאפעלעט

 םעד ןיא ןוא ,ט'מולח'עג טינ םוססול אזא ןעגעוו ןַאד זנוא ךיז

 --- ?לּפיּפ יד, רעדָא ?טייקָאװדַא סנעמקריִאו, םעד ןופ סיפָא

 ןעו ןעבירטרעביא ןייז טעװ סע זַא ,טינ ביולג ךיא .טינ ךיוא

 ןַאד ןענייז דיַאסיטסיא רעצנַאנ רעד ףיוא ןזַא ,ןעגָאז לע ךיא

 .ןענָאפעלעט רָאּפ א רָאנ ןעוועג

 ןעוו םייצ רעד ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא טרַא ןעזיד ףיוא

 -עמא ןיא טנַאקַאב רעגינייוו רעדָא רהעמ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןיימ

 -עלעט םוצ גוצַאב ןיא ךיא ןיב ,ןעזיירק עשירַארעטי" רענַאקיר

 ."ןירג, טולָאסבַא ןעוועג ןָאמ

 ?ןעמ טוט יו .ןערינָאפעלעט ךיא זומ ,ָאזלַא ,גנולצולּפ

 סָאװ ןוא ,ןָאפעלעט ַא ןעכוז ןָאטעג זָאל א ךיז בָאה ךיא

 טעמב זיא ןעטייצ עגיטנייה .ןענרָאז טָאג לָאז ,ןייז טעוו רעטייוו

 -גָארד ַא זיא ןַאד .ןָאפעלעט א ןהֶא (קייטּפַא) רָאטס-גָארד ןייק ָאטינ

 -ולנהעוועג ןייק טינ ןעוועג ןָאפעלעט ַא טאהעג ָאי טָאה סָאװ רָאטפ

 -גָארד אזא ןענופעג דלַאב ךיא בָאָה רעבָא ?זמ ןיימ וצ .ךַאז עכ

 ןופ קָאלב רַאּפ ַא ייב ,טירטס ןָאטסואה ףיוא עקַאט ןוא ,רָאטס

 ,ירעבלַאמ

 רעבָא ןעמ טוט סָאװ .ןָאפעלעט ַא ןיוש ךיא בָאה ,ָאזלַא

 ? םהיא טימ

 ?רעוויסער, רעד זיא רעכלעוו טסואוועג ךילריטאנ בָאה ךיא

 ענעגייא עניימ רעבָא בָאה ךיא ."רעטימסנערט ,, רעד רעכלעוו ןוא

 -"רַאפ ןופ .ןעירטעג טנעקעג טינ טנעמורטסניא םעד ןעטפערק

 ךַאפ לָאז רע זַא ,טסיגָארד םעד ןעטעבעג ךיא בָאה גנולפייווצ

 רעבָא זיא רע ,ךילדניירפ ןעוועג זיא טסינָארד רעד .ןעדייר רימ

 א ןעועג ןַאד ןיוש זיא דנענעג רענעי) רענעילַאטיא ןַא ןעוועג

 טַאהעג טָאה רע ןוא ,(לַאטרַאװק ןעשינעילַאטיא םעד ןופ ?ייט

 ,"ןעשיירפ עטרַאה טימ ,עכַארּפשסױא עשינעילַאטיא עטכע ןַא

 ןופ ענינייא .סרעסעמ עּפמעט יװ ןעטינשעג רימ ןעבָאה עכלעוו

 .ןהעטשרַאפ טנעקעג ןיילַא םיוק ךיא בָאה רעטרעוו עשילגנע ענייק

 ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא רעייט ןעוועג רעבָא זיא עדנוקעס עדעי
 .ןייז וצ טלעפייווצרַאפ טייצ
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 ייב טרָאװ טכירַאב ןיימ טריטקיד םהיא בָאה ךיא ,רוציקה

 .ןײרַא ןָאפעלעט םעד ןיא טגָאזעגרעביא סָאד טָאה רע ןוא ,טרָאװ

 םָאה רע זַא ,בַאשזד םעד רַאפ ןערָאװעג טרעטסיײנַאב ױזַא זיא רע

 -ָאה טרַא ןעזיד ףיֹוא .דנעגנילק ,ךיוה טדערעגפיורַא רעטרעוו יד

 ,םולָאק לעטירד ַא ייב --- ןהעצ טונימ ַא "ןעגנוזעגּפָא , רימ ןעב
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 ."רעטעמ , א ןָאפעלעט ן'פיוא רעוו ךיא

 ,"ןיילַא ןעמיווש , ןענרעלסיוא ךיז טזומעג רעבָא בָאה ךיא

 -נַא יד ןופ םענייא רַאפ טיױרטרַאפ טערקעס ןיימ ךיא בָאה ָאזלַא

 טימ ןוא ,"רעזײטרעװדַא ?עשריױממָאק , ןופ סרעטרָאּפער ערעד

 םהיא בָאה ךיא ,לָאמ רָאֹּפ ַא טריציטקַארּפ ךיא בָאה ףליה ןייז

 טסעומשעג ןוא רָאטסיגָארד ַא ןופ ןָאפעלעט ן'פיוא ןעפורעגּפָא

 רעצנַאג ַא ןערָאװעג ןיב ךיא -- ץרוק .טונימ רֶאֹּפ א םהיא טימ

 -עלעט ךיא געלפ ןעגרָאמהירּפ ןעדעי .,ןָאפעלעט םייב ?רעטעמ ,

 ןיא ןעבָאה ךימ ףרַאד רע יצ ןענערפ ,ןע'סנעפפעטס וצ ןערינָאפ

 ןוא ,סרעדָאװקדעה סילָאּפ ןיא ןהעג ךיא נעלפ ,טינ ביוא- ,סיפָא

 .יירד וצ לעטרעפ ַא םורַא טשרע עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוק

 רעד סָאװ טכירַאב םעד ךָאנ ןעכָאװ רֶאַּפ ַא טימ ,לָאמ ןייא

 ריס וצ טגָאז ,טרינַאפעלעט רימ ראֿפ טָאה רענעילַאטיא

 : סנעפפעטס
 רעכלעוו ,"טנעמניַאססַא, ןַא ךייא רַאפ ךיא בָאה טנייה ---

 -ניא ןַא ןיא סע ,ןָאט וצ טינ סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ טימ טָאה

 טעװ "סדיעסילַאּפ , יד ףיוא .ןעביירשאב םוצ ךַאז עטנַאסערעט

 רעד) "דעה ןעידניא,, ,זלעפ ןעטמירַאב םעד ןעסיירפיוא טנייה ןעמ

 .ןיהַא רעבירַא טרהָאפ .(רענַאידניא ןַא ןופ ּפָאק

 -ןנ רעד ףיױא ןעזלעפ עסיורג ןענייז ?םדיעסילַאּפ , יד

 -ָאבָאה ןופ טייו טינ ,ןָאסדָאה םעד ןופ טייז יזריושזד

 -כילנהע לעסיב א טאהעג טָאה ןלעפ רעלעיצעּפס רעזיד ,ןעק

 םהיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,רענַאידניא ןַא ןופ ּפָאק םעד וצ טייק
 ןערישזַאסַאּפ יד .טמהירַאב ןעוועג זיא רע .ןעבענעג ןעמָאנ ַא
 ףיוא ןעקוק ןעגעלפ ןָאסדָאה ן'רעביא ןעפיש יד ףיוא ןערהָאפ סָאװ
 ןעסיוועג א בילוצ .טייקנירעניינ טימ זלעפ ןעגידריווקרעמ ןעזיד
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 -רַאפ וצ םהיא ןעסָאלשַאב רעבָא ןעמ טָאה קעווצ ןעשיטקַארּפ

 .ןעטכינ

 ךיא בָאה ,ץַאלּפ םעד ףיוא ןעמוקענרעבירַא ןיב ךיא ןעוו

 וינ ןופ ןעגנוטייצ ערעדנַא עלַא ןופ סרעטרָאּפער ןענופעג ןעטרָאד

 ןהעג טפראדעב טָאה ןעמ .טדעטש ענימורַא ןוא קרַאונ ,קרָאי

 םעד טכיירגרעד רימ ןעבָאה ךילדנע ,רענרעד ןוא רעדלעפ רעביא

 .ץַאלּפ
 טָאה ןעמ ןוא גיטרַאפ ןעוועג ןענייז ןעגנוטיירגוצ עלַא ןעוו

 טָאה רעכלעוו ,ךַארק א טרעהרעד ךיז טָאה ,לַאנניס םעד ןעבענעג

 ןלעפ רעניזיר רעסיורג רעד .םורַא ןעליימ ףיוא טכליהעגּפָא

 ןייז ףיוא טביוה סָאװ ןקז א זיר א יװ ,ןָאטענ רהיר ַא ךיז טָאה

 .ןעלַאפעגּפָארַא זיא רע ןוא ;ּפָאק

 ןעביירשפיוא ןענעוו ,רהוא סנייא םורַא ןעוועג ןיוש זיא סע

 דייר ןייק טָאה עיצקַאדער רעד ןיא לעקיטרַא םעד ןעננערב ןוא

 וצ יו ןעװעג טינ הרירב רעדנַא ןייק זיא סע ןייז טנעקענ טינ

 עניווָאנ ןייק רימ ייב ןיוש ןערינָאפעלעט זיא ןַאד .,ןערינָאפעלעט

 ןופ גנוביירשַאב ַא ןָאפעלעט ן'כרוד רעבָא ןעריטקיד .ןעוועג טינ

 -ערעטניא ןַא טעטראוורע ןעמ טָאה רימ ןופ ןוא -- ענעצס אזַא

 ןא .עטכישעג רעדנַא ץנַאג ַא ןיא סָאד --- גנורעדליש עטנַאס

 .ןָאפעלעט א ןעכוז ןעפָאלעג ןיב ךיא .ןעלַאפַאב ךימ זיא המיא

 יד .רעדלעוו ,רעדלעפ ןעניוצעג ךיז ןעבָאה םורַא ןוא םורַא

 יד .ןעטרָאד ןופ קיטש עשביה ַא ןעוועג ןענייז רעזייה עטסטנעהענ

 .ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ,ןעדנואוושרַאפ ןענייז סרעטרָאּפער ערעדנַא

 ןעק ןעמ ואוו טגערפעג ןוא רעט'םס'ראפ ַא יװ ןעפָאלענ ןיב ךיא

 ,רָאטס ַא ףיוא ןעזיוועגנָא רימ טָאה ןעמ .,ןָאפעלעט ַא ןעגירק

 ,ןֶא גנילק ךיא .טנעמורטסניא םוצ ךיז ּפַאכ ןוא ןיירַא םוק ךיא

 :יירש ךיא .טדער ןעמ זַא רעה ךיא ; רעמונ ןיימ ןעפור ?יוו ךיא
 יד ּפִא טזָאל !ףױא טרעה) "!ןיַאל יד ףֶא טיק !ּפָא טאש,
 ױזַא ,רעטייו טדער רע .טינ טרעפטנע רענעי רעבָא (!עיניל
 ךיז רעה ךיא .ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ טלָאװ ךיא יו

 גנוטכינרַאפ יד ,עטכישעג רעבלעז רעד ןענעו טדער רענעי .וצ

 ענעפילשעג ,עגידכעלייק טימ ןוא ,"ּפָאק ס'רענַאידניא , םעד ןופ

 ? ןהעשעג ָאד זיא סָאװ ! ןעזַארפ
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 עכילטע רַאפ טָארד ַא) "רעייוו יטרַאּפ , א ןעוועג ןיא סע

 רעקרָאי וינ רעדנַא ןַא ןופ רעטרָאּפער ַא ןוא ,(םענייא ןיא רעצעלּפ

 אזלא ןיא טָארד רעד .טכיראב ןייז טרינַאפעלעט טָאה גנוטייצ

 ,טלעטשעגפיוא ןעבילבעג ןיב ךיא .,ןעמונראפ ןעוועג

 ַא טּפַאכעג ,ןעפָאלעגסױרַא ןיב ךיא ,ןעהילפ ןעמונימ יד ןוא

 וצ ןערהיפ ךימ ןעסייהעג ןוא ןענַאװ-ןוא-דרעפ א טימ רעמרַאֿפ

 ַא טימ ןָאפעלעט ַא ןעניױק ןעק ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ןעטשרע םעד

 ךיא ,טרעיודעג טָאה סע ליפיוו טינ קנעדעג ךיא טָארד ןעיידפ

 טירטס ַא ףיוא רעבירַא ךיא ןיב ןעגָאװ םעד ןופ זַא ,רָאנ קנעדעג

 "עג ךיא בָאה ןעטרָאד ,יל טראפ ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ןוא רַאק

 .ןָאפעלעט ַא ןענָארק

 "ער ערעזנוא ןופ רענייא .סיּפָא םעד ןעפורענּפָא בָאה ךיא

 ןופ עקדוב ןָאפעלעט רעד ןיא ןעגנַאנענניירַא זיא סרעטרָאּפ

 -ַאב ןיימ ןעריטקיד ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ןוא ,עיצקאדער רעד

 ַא טימ טניואוועגייב בָאה ךיא עכלעוו ,ענעצס רעד ןֹופ גנוביירש

 ,קירוצ טונימ גיצרעפ

 ךיא .םולָאק לעטרעפדיירד ייב רהעפעגנוא טריטקיד בָאה ךיא

 רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעטרָאּפער רעד זַא ,טאהעג .ארומ בָאה

 ןעביירשרַאפ גניטכיר טינ טעװ ,טכירַאב ןיימ טנעכייצראפ עקדוב

 טעוװ סע ןוא רעטנָאלּפ ַא ןעמוקסיורַא טעװ סע ,רעטרעוו עניימ

 טינ רהעז טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןעקורד וצ סָאװ ןייז טינ

 .גירלעניופ

 .יררעפ רעד ףיוא ןערהָאפעגרעכירַא ךיא ןיב יפ טראפ ןופ

 -רעטניינ ןטימ ןוא ,טירטס רעט-199 רעד ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא

 .ַאט-ךואד ןערהָאפעג ךיא ןיב דעטייוװעלע וינעווע

 םעד טפיוקענ ךיא בָאה ,ןוָאט-ןואד ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 "עג ןיא סיורג יװ ןוא ,סַאנ ן'פיוא "רעזיײטרעװדַא לעשריוממָאק ,

 "רעד ךיא בָאה שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ןעוו ,חחמש ןיימ ןעוו

 -- ןעזעל ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז בָאה ךיא !"ירָאטס, ןיימ ןהעז

 עניימ בָאה ךיא !טריטקיד בָאה ךיא יו זיא ץלא !ַאד ןיא סע

 -לעװ ,רעטרעװ יד סָאד ןענייז ןעד יצ .טבױלגעג טינ ןעגיוא

 "ררטענניירַא קירוצ עדנוטש לעטרעפ-יירד טַימ בָאה ךיא עכ

 רעדיוו --- רעטייוו ןעייל ךיא ? יל טרָאפ ןיא ,ןעטרָאד טרעטיימ
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 ,..! ןעבעל'כ ,סנ א יו ױזַא .רעטרעוו עניימ
 רימ סנעפפעטס טָאה ,סיפֶא ןיא ןעמוקעגפיורַא ןיב ךיא ןעוו

 ,ננוביײרשַאב ןיימ רַאפ טנעמילּפמָאק ַא ןעבעגעג
 ןופ ךילכעזטּפיוה ,לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא

 רָאנ --- ןעבירשעג טינ לעקיטרַא םעד בָאה ךיא זַא ,טקַאפ םעד
 ,טרינָאפעלעט

1. 

 ,םאמעהט ןופ רצוא ןַא

 ןעוו .סרעדָאװקדעה סילָאּפ ןיא ןעגנַאנעג רעטייוו ןיב ךיא
 ךיא געלפ ,סעטנַאסערעטניא סעּפע ןייז טגעלפ סניטעלוב יד ןיא
 -ךעה סיִלָאּפ יד ןיא ןעוו ןוא ; ןעבײרשַאב ןוא ןעשרָאפסױא סָאד
 סָאד ךיא נעלפ ,סעניטכיו סעּפע ןעוװעג ןיא אפוג סרעדָאוװק
 -עלעט ן'כרוד ןעבענרעביא סָאד ךיא געלפ טּפָא ,ןעטכירַאב ךיוא
 ,רעדעפ ן'טימ רעטפע רעבָא ,ןָאפ

 ןַאד .עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוק ךיא געלפ רהוא יירד םורַא
 ןעגנערברַאפ ןענעלפ רימ ןוא ,ןעקורד ךיז רעּפייַּפ רעד טנעלפ
 .ןעסעומש ןיא טייצ עסיוועג ַא

 -נָא ןַא טסייה סָאד ,רעטרָאּפער "?בָאק , א ןעוועג ןיב ךיא
 רהעז ןעוועג זיא טלַאהעג רעגיסעמלענער רעטשרע ןיימ  .רעגנַאפ
 טינ בוא ,ךיז טכַאד ,ךָאװ ַא ראלָאד ןהעצפופ --- רעניילק ַא
 70 "סטרעוורָאפ , ןיא טנייה טמוקאב רעגנַאפנָא ןַא) .רעגינייוו
 .טלאהעג רעטסנעלק רעד טנייה זנוא ייב זיא סָאד .ךָאװ א ראלָאד
 סלַא טכארטַאב ןעוועג רעלָאד 70 זיא קירוצ רהֶאי גיסיירד טימ
 -עמַא ןַא ןופ רעטרָאּפער ןעטסעב םעד רַאפ וליפַא עמוס עכיוה ַא
 טייצ רעצרוק ַא ןיא רעבָא זיא עמוס יד (גנוטייצ רענַאקיר
 ןערָאװעג טרעכעהעג רעדיוו דלַאב ןוא ןערָאװעג טרעכעהעג םורַא
 רעגיסעמלענער ןיימ ןעווענ זיא סָאד .ךָאו א ראלָאד 28 זיב --
 יו רחעמ טנידרַאפ ןָא גנַאפנָא ןופ רעבָא בָאה ךיא ..טלהָאצענ
 רעכלעוו רַאפ ,טײברַא ארטסקע ןָאטעג בָאה ךיא .טלַאהעג ןיימ
 -בלַאה ןעוועג ןענייז סָאד .רעדנוזַאב ןעלהָאצַאב רימ טגעלפ ןעמ
 ,רוטַארעטיל ןעגעוו ןעלקיטרַא רעדָא ןענָאטעילעּפ עשיטסירטעלעב
 ןעניד'תבש םעד וצ ענַאלייב רעד ןיא ןעקוהד טנעלפ ןעמ סָאװ
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 -ענ עגידסלַאמַאד ערעזנוא גילדעוו ,ךיא בָאה ןעמַאזוצ .רעמונ

 .ןעבעל םוצ גונעג ץנַאנ טאהענ גנוטייצ רעד ןופ ,ןעטייהניואוו

 ןעשביה ַא טַאהעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיא בָאה ךָאנ וצרעד ןוא

 זיא לכה ךס ןיא .לַאנרושז ַא ןיא גנולחעצרע ןַא רַאפ רַארָאנָאה

 .רעהירפ יוװ רעסערג ליפ ןעוועג טפנוקנייא ןיימ

 םעד רַאפ ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ןעלקיטרַא יד ןופ עליפ

 שזדיײּפ רעד ףױא ןהעג ןענעלפ "רעזיײטרעװדַא לעשרױממָאק ,

 ןענעלפ ןעטרָאד .שזדייּפ רעשירַארעטיל רעד וצ טסקענ זיא סָאװ

 "רַאפ ןופ ןענַאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ ןערעוו טקורדעג

 עגיזָאד יד טָאה טייצ סע'סנעפפעטס ןיא ,רעביירש ענעדיש

 ןעגיוצעג טָאה יז ןוא ,רעטקַארַאכ ןעלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב שזדייּפ

 ,טייקמַאזקרעמפיוא

 ןופ סעיינ יד רעביא רָאנ ןיא רָאטידע-יטיס א ךילנהעוועג

 ענעדיישרַאפ רעביא ןעגָאז וצ טַאהעג טָאה סנעפפעטס .טדָאטש

 ןוא ,ןענַאטעילעפ עשיטסירטעלעב-בלַאה .ךיוא ןעלקיטרַא ערעדנַא

 "ער ןייז רעטנוא ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןעגנולהעצרע עצרוק רַאגָאז

 ,רָאטידע-גנישזדענעמ ןימ ַא ןעוועג ךילטנענייא זיא רע .,עיצקַאד

 .ןענָארטעג טינ רע טָאה ?וטיט אזט םנה

 קרַאטש ךימ םָאה סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ ןיא טיײברַא יד

 ןוא ןעדרַאמ-טסבלעז ,ןעדרָאמ ,תופירש יד ןיא .טריסערעטניא

 ןעגעלפ עכלעוו ,ןעטרָאס ערעדנַא ןופ ןעגנוריסַאּפ עכילנהעוועגנוא

 -ניא ןעניפעג טפָא ךיא געלפ ,ייצילַאּפ רעד וצ ןערעוו טעטכירַאב

 גנוטייצ רעד רַאפ ןעבײרשַאב ייז געלפ ךיא .ףָאטש עטנַאסערעט

 .ןילַא ךיז רַאפ ןעציטָאנ ןעכַאמ ךיוא ןוא

 עשיטַאמַארד ןופ עזרעב ןימ ַא ןענייז ןעניטעלוב ייצילאּפ יד

 -נעגעלעג ןופ רצוא ןַא ןעוועג ייז ןענייז רימ רַאפ .ןעשינעהעשעג

 ןופ םָארטש ַא ,ןעבעל םעד ןערידוטש ןוא ןעטכַאבָאַאב וצ ןעטייה

 .רעסַאװ וצ שיפ ַא יוװ ייז וצ טּפַאכענוצ ךיז בָאה ךיא ,סעמעהט

 זיא רעבָא רימ רַאפ ,ןעטכירַאב-סננוטייצ ןעבירשעג בָאה ךיא

 .קיטסירטעלעב רַאפ לַאירעטַאמ ןעוועג רעכלעזַא טכירַאב רעדעי

 ,סערעטניא-טסנוק ַא טַאהעג רימ רַאפ טָאה טײברַא-סגנוטייצ ןיימ

 ןופ עגינייא ןוא ; ןעביירש ןיימ ןיא טלהיפעג טּפָא ךיז טָאה סָאד
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 ןעגנוטייצ יד ןיא ןערעוו טקורדעגרעביא ןענעלפ ןעלקיטרַא עניימ

 ןעמּוקנֶא עיצקַאדער רעד ןיא ןענעלפ ןַאד .טדעטש ערעדפנַא ןופ

 .ןעטלַאהטנע ןעננוביירשַאב עזיד ןעבָאה עכלעוו ,ןעטינשסיוא

 להיפענ רעד ןעסקַאװעג רימ ייב ןיא טייברַא רעזיד ךרוד

 עטסשיאאזַארּפ יד ןיא .טלאהניא ןעשיטאמארד ןופ ,ברַאפ ןופ
 .טייז עשיטעָאּפ ַא ןהעז טּפָא ךיא נעלפ ןעכַאז

 טינ ךיא ןיב (רעלמאז-סעיינ) "רערעהדעג-סוינ, ַא סלַא

 -ַאּפ ַא ןופ ןעטייקכילגעמ עשירעלטסניק יד .עטסעב יד ןופ ןעוועג
 סלא טרעװו רתיא יו רהעמ טריסערעטניא ךימ ןעבָאה ננוריס

 ,סעיינ

 ַא ןיא רעטרָאּפער רענַאקירעמַא ןַא ןופ גנוניטפעשַאב יד
 א ןארַאפ ןיא סע .עיסעּפָארּפ עטכייל ןייק טינ ןוא ,עכַאפליפ

 ןעועג רעבָא ןיב ךיא .טנערעלענ בָאה ךיא ןוא ,ןענרעל וצ ךס

 ןענירק ףיוא יוװ ,ןעבײרשַאב ןוא ןעטכַאבָאַאב ףיוא הירב רהעמ
 ,רעביירש רעטוג ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה סע רָאנ ואוו .סעיינ

 ,ןעסעצַארּפ עטסערג יד ףױא -- טקישעג ךימ סנעפפעטס טָאה
 רעלמאז-סעיינ רעטסעב רעד .סענעצס עטסלענַאיצַאסנעס יד ףיוא

 -עוו ,ןַאמרעננוי רענַאקירעמַא ןֵא ןעוועג עיצקַאדער רעד ןיא זיא
 -צ טָאה רעכלעוו ןוא רעווש ןעמוקעגנָא זיא ןעביירש סָאד ןעמ

 ,קיטַאמַארג ףיוא ןעקנוהעג
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 ,רעטסילַא-קעמ ימישוד ןופ ןעניוא יד

 ,רעביירש רעטנעכייצענסיוא ןַא ןעוועג זיא סיר בָאקיישזד
 ,רעבָא .סערעטניא טסנוק א ןעלהיפ ךיז טנעלפ ןעביירש ןייז ןיא

 ןהעזענ סנעטסיימ רע טָאה ,טגידנוקרע דלַאב ךיז בָאה ךיא יוװ

 םענייז ןֹופ ןעניוא יד טימ רָאנ ,ןעניוא ענענייא ענייז טימ טינ

 ,פעשיפ סקַאמ ןעמָאנ ןטימ ,ןַאמרעננוי רעשידיא ַא .ףליהעג ַא

 ףיױא לענניא ַא) ?יָאבידנַאררע, סלַא טייברַאעג םהיא ייב טָאה
 ןעראוועג ןערָאבענ ןיא רעכלעוו ,לעשיפ סקַאמ .,(ןעקישוצמורַא

 ןעועג זיא ,ןעטנארנימיא עשידיא-שיראגנוא ןופ אקירעמא ןיא
 רע .ןעבירשעג טינ לָאמנייק טָאה ןיילַא רע .םעדליבעג גינייוו

 ןעזייװאב ךיז טנעלפ סע ןעוו .,ןעביירש טנעקעג טינ טעמכ טָאה
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 -ַאּפ עלענָאיצַאסנעס ַא סעּפע רעדָא רעייפ ַא ןענעוו ןיטעלוב ַא

 טָאה סָאד ואוו ץַאלּפ םעד ףיוא ןעקיש םהיא סיר טגעלפ ,גנוריס

 ,ןעלהעצרעד םהיא לעשיפ טנעלפ ,קירוצ גידנעמוק ,ןעּפָארטעג

 ןיוש טנגעלפ סיר ןוא ,ןענופעגסיוא ןוא ןהעזעג טָאה רע סָאװ

 ןעמ .ןעטלַאהַאב טינ םענייק ןופ סָאד טָאה סיר .ןעבײרשַאב ץלַא

 "עג טָאה סע .ךַאז עכילריטַאנ ץנַאג ַא רַאפ טכַארטַאב סע טָאה

 ןיא .לעשיפ םהיא טגנערב ןעטקַאפ ענעקורט יד רָאנ זַא ,ןעסייה

 םעד ןופ ףוג םעד רָאנ טינ ןעבעגעג םהיא רע טָאה רעבָא ן'תמא

 .ךיוא המשנ יד רָאנ ,לעקיטרַא

 טיובעג ןעוועג זיא ,ןעפַאשעג טָאה סיר סָאװ עטסעב סָאד

 ןוא דנַאטשרַאפ ס'לעשיפ ,טפארק-סגנוטכַאבָאאב ס'לעשיפ ףיוא

 .שוח ןעשירעלטסניק ס'לעשיפ

 טשאהעג טָאה ,יִאב רעדנעסיוונוא טעמכ ,רעכַאטנייא רעזיד

 ,טלהעצרעד רע .?היפעג ןעשיטעֶאּפ א ןוא טפַארק-סננודליבנייא

 : ןע'סיר ,ליּפשייב םוצ

 .טכַאנ ןעטימ ןיא טידטס ידעבלָאמ ךרוד ןעגנַאגעג ןיב ךיא,

 סע יװ ןחעזעג ךיא בָאה ןעטייו ןופ .רעטסניפ ןעוועג זיא סע

 טםיוהב טימ ברָאק ןעסיורג ַא טגָארט ןוא רעקעב א ןָא טמוק

 ,להעמ ןופ סייו ןעצנַאנ ןיא זיא רעקעב רעד קרַאק ן'פיוא

 ךיז ןעקור אשמ ןייז ןוא רעקעב רעד סייוו זיא ברָאק רעד ןוא

 םי א ךרוד גרַאב רעקייו ַא יװ ,טכאנ רערעטפניפ רעד ךרוד

 ?.טנַאסערעטניא ןעוועג זיא םע ,טײקצרַאװש ןופ

 ןיילא רשפא סייוו רע ,נידנעהעגייבראפ סָאד טנַאז ?עשיפ

 -ַאב א ןיא ךירטש רענהעש א זיא טנַאז רע סָאװ סָאד זַא ,טינ

 סָאד טרעוו םהיא ייב ןוא סע טנענייצרַאפ רעבָא סיר .גנוביירש

 ,גנוריסַאּפ רעטעטכירַאב רעד ןעגעוו גנורעדליש ַא ןופ לייט ַא

 רעדרעמ א ןהעזעגסיוא טָאה סע יװ טביײרשַאב סיר רעדָא

 רַאֿפ סָאװ טיס :טּפַאכעג םהיא טָאה ןעמ ןעוו טונימ רעד ןיא

 -ענ טָאה רע קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ :טקוקעג טָאה רע ענימ ַא

 ןיילַא זיא וויטקעטעד ןייא ױזַא יװ ;  סוויטקעטעד יד ףיוא טכַאמ

 טָאה רע יװ ןוא ענעצס רעלענַאיצַאסנעפ רעד ןופ זעוורענ ןעוועג

 טביײרשַאב ץלַא סָאד .גנונערפיוא ןייז ןעטלַאהַאב וצ טהימעג ךיז

 ןוא טּפַארק-סגנוטכַאבָאַאב ןייז רַאַפ םהיא טביול ןעמ ןוא ,סיר
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 טפָא זיא רעבָא ן'תמא ןיא .ןעביירש ןעכיירפטלַאהניא ןייז רַאֿפ
 רַאפ ךילכַאזטּפױה טנעמילּפמָאק ַא ןעמוקענ םהיא לַאפ ַאזַא ןיא

 -ערעטניא םעד ןעצַאשּפָא ןייז רַאפ ןוא ,ךַארּפש רענהעש ןייז
 רַאפ .ןעלעטשוצ םהיא טנעלפ לעשיפ סָאװ לאירעטַאמ ןעטנַאס

 - שיפ ןעמוסעג סנעטסיימ טנעמילּפמָאק רעד זיא טלאהניא םעד

 ,טרעהענ טינ טָאה רענייק ןעמעוו ןופ ,ןעל

 ךילטנעגייא זיא רע ,טאהענ סלַאפנעדעי סיר טָאה טנַאלַאט
 -ייטש ןעשיטנַאמָאר ַא ףיוא רהעמ רָאנ ,רעלטסניק 8 ןעוועגנ ךיוא

 ןוא ענהעש סָאד ןעקרעמַאב טגעלפ גיוא ס'לעשיפ דנערהעוו ,רעג

 ,טייקכילקריוו ןופ ןעשינעפיט יד ןיא עטנַאסערעטניא

 ךיור רעד יו גידנעקוק ,רעייפ ןעסיורנ ַא ייב ,לָאמ ןייא
 בָאה ,עדייבעג רעגידנענערב רעד ןופ ךיז טליונק ןוא טעילַאוװכ

 ,עסיורג ַא יוװ ,ןוז יד ךיז טהעז ךיור ן'כרוד זא ,טקרעמאב ךיא
 רעגיכלימ ַא ןיא טסאפעגנייא זיא סָאװ העבטמ ענרעדלינ-סאלב

 רעד ןופ ץאזנעגעג רעד .ןהעזעגסיוא יז טָאה ױזַא --- עסַאמ
 ן'ראפ טנַאסערעטניא ןעווענ זיא ךיור ןעסייוו םעד וצ ןוז רעלענ

 סָאד ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ,טנעכייצרַאפ סָאד בָאה ךיא .גיוא
 ןייק זַא ,רעכיז ןעווענ ןיב ךיא .טכירַאב ןיימ ןיא ןעבירשַאב

 -ַאב טינ ענעצס רעד ןופ ?ייט ןעזיד טָאה רעטרָאּפעד רעדנַא

 | ,טקרעמ
 ךיא בָאה ,"ןָאס גנינוויא, יד ןעמוקעגסיורַא זיא סע ןעוו

 ,רעייפ םעד ןופ טרָאּפער סע'סיר ןיא ןענופעג עבלעז סָאד טקנוּפ

 זיא ?עשיפ סקַאס .ןעוועג טינ הפירש רעד ייב זיא סיר רעבָא

 עלעגסַאלב יד יו טקרעמַאב טָאה ניוא ןייז .,ןעווענ ןעטרָאד

 -ּפִא טָאה רע ןוא ,ךיור עסייוו-ךלימ עסַאמ רעד ךרוד טנייש ןיוז

 .ןופרעד טרעוו ןעשירעלטסניק םעד טצַאשעג

 סלֵא טנעכייצרַאפ ?עכיבדץיטָאנ ןיימ ןיא ךיא בָאה לָאמ ןייא

 -קעמ ימישזוד ןופ ןענוא יד :עציקס א ראפ עמעהט א
 -יירש א ןענעוו על'תהשעמ ַא ןעפרָאװועננָא בָאה ךיא  ,?רעטסילַא

 רָאנ טָאה רעכלעוו רעבָא ,ןעמָאנ ןעסיורג ַא סָאה רעכלעוו ,רעב

 "ייז ,רערעדנַא ןַא טָאה טפַארק-סגנודליבנייא ,ךַארּפש ענהעש ַא
 .ןעביירש טינ רָאנ ןעק רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי א ,רעטנַאקאב ַא רענ



 09 רעלעטלעוו עיונ טומ טנַאקַאב רעוו ךיא

 -טהירַאב רעד ,רעטסילא-קעמ ימישזד טהעז ןעניוא ס'םענעי טימ

 .רעלעטשטפירש רעט

 סקַאמ ןוא ן'סיר בָאקיישזד טניימעג אמעט רעד טימ בָאה ךיא

 -ענפיוא טינ לָאמנייק רעבָא גנולהעצרע יד בָאה ךיא .,ןע'לשיפ

 בָאה ךיא עכלעוו ,סאמעט עליפ יד ןופ ענייא זיא סָאד .ןעבירש

 .ןעטייצ ענעי ןיא טנעכייצרַאפ
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 .סנעניל יו רעטנַאסערעטניא זיא תמא רעד

 -ַאב ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןעשינהעשענ ערעליטש יד ןופ עליפ

 -ניא ןעוועג ןענייז ,סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ ךרוד ןערָאװעג טנַאק

 -יירש יד ןופ ענינייא יו גנוטיידַאב ערעפיט ַא טימ ,רעכײרסטלַאה

 : עדנענלַאפ סָאד ןעפערט טנעלפ טפָא רהעז .סעידעגַארט עדנע

 -אסנעס ןעֶלָאמ ןעננוטייצ ערעדנַא יד ןופ סרעטרָאּפער יד

 זיא תמא רעד ןוא .טייהלעצנייא עסיוועג ַא רעדנַאנַאפ לענָאיצ

 ןעמ ןָאק ןיימעגלא ןיא .רָאפ ךאז יד ןעלעטש ייז יי טינ רָאנ

 סעיצקַאדער יד .תמא םעד ןעדלעמ סרעטרָאּפער יד זא ,ןעגָאז

 ןפיוא וצ םהיא ןעמ טצוּפ טפָא רעבָא .ייז ןופ סָאד ןערעדָאֿפ

 לָאז סע םוא וצ םהיא "טסקיפ, ןעמ .רעגייטש ןעשיטסילַאנרושז

 ףיוא ,ךילכעזטּפיוה ,טהענ סָאד .?ירָאטס , ערעסעב ַא ןעמוקסיורַא

 ןיא .ןעגנוריסַאּפ עװַאקישט רעבָא ,עניטכיוו טינ ,ןעבַאז ערענעלק
 זַא ,ןעקרעמאב טפָא ךיא נעלפ טרָאס ןעזיד טָא ןופ ןעטכירַאב
 ןוא ,רעטנַאסערעטניא ךילטנענייא ןיא תמא רעטצוּפַאב-טינ רעד

 ןיא .טקַאפ רעטצוּפַאב רעד יו ,רעלענָאיצַאסנעס רַאנָאז לָאמַא

 עכילרעניא ןַא לָאמַא טגיל ךַאז רעד ןופ אפונ טייק'טושּפ רעד

 ,עיצאסנעס

 בָאה ,ןעננוטייצ-ןענרָאמ יד ןעזעלענ בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא
 ,ןַאפ ןעטלַא ןעמירָא ןַא ןעגעוו טכירַאב ַא ןענופעג ןעטרָאד ךיא

 ןיא ?עדיפ ןייז גידנעטלַאה ,רעננוה ןופ ןעברָאטשענ זיא רעכלעוו

 -טנַאלַאט א סלַא טלעטשענרָאפ םהיא טָאה טכירַאב רעד .טנַאה

 ןייז ףיוא טליּפשענ טכַאנ ןוא גָאט טָאה רעכלעוו ,רעקיזומ ןעלופ

 -רעווילנרַאפ ענייז טימ ,ןעגנַאנענסיױוא זיא רע זיב ,טנעמורטסניא

 .סענורטס יד ףיוא רעגניפ עט
 שא ה*



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 06

 טָאה סָאד םגה ,ןוא ,טריסערעטניארַאפ ךיִמ טָאה ךאז יד

 רעכלעוו ,"רעזיײטרעוװדַא לעשריױממָאק , םוצ תוכייש ןייק טַָאהעג טינ

 ףיוא ןעגנַאנערעבירַא ךיא ןיב ,גנוטייצ גָאטימכָאנ א ןעוועג זיא

 -עג ךיז טָאה ריס ,ןעברָאטשענ ויא ןַאמ רעד ואוו ,ץַאלּפ םעד

 סָאװרַאפ .םהיא ןעגעוװו ןעטייהלעצנייא רערהעמ ןעסיוו טלָאװ

 יו ? טייקמירא אזַא ןיא טבעלעג רעקיזומ רעלופטנַאלַאט ַא טָאה

 ?רעגנוה ןופ ןעברַאטש לָאז שנעמ ַאזַא זַא ,סָאד טמוק

 בָאה ךיא ;רעמיצ ס'םענעברָאטשעג םעד ןהעזעג בָאה ךיא

 ןעמעוו ייב ,יורפ רעד טימ טדערעג בָאה ךיא ; ?עדיפ ןייז ןהעזעג

 ? טנײצעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ןוא .טניואוועג טָאה רע

 רעניד'הרצ ץנַאג ַא ןעוועג ,ךעבענ ,זיא רענעברָאטשעג רעד

 ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל יד .טעּפירקסענ םיוק טָאה רע .רעלדיפ

 -רַאפ-טייצ רעניצנייא ןייז ןעוועג ןעליּפש-לעריפ רעבָא זיא ןעבעל

 רעכילטפַאשנעדייל ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה םהיא ןיא ןוא ,ביירט

 ןעצלירג טנעלפ ןעלדיפ ןייז ןופ רעבָא .טוג ןעליּפש וצ שנואוו

 .ןערעיוא יד ןיא

 רהעז ,שנעמ רעניצרעהטוג ןוא רעכילרהע ןַא ןעוועג זיא רע

 םהיא ֹוצ ןעבָאה םינכש יד ןוא עטסָאבעלַאב ןייז ,רעכילביל ַא

 טינ לָאמנייק ייז ןעבָאה ,ָאזלַא ,ךיילטימ ןוא טקעּפסער טָאהעג

 ,טרעטשעג טינ לָאמנייק םהיא ,ןעצלירג ןייז ןעגעג טריטסעטָארּפ

 .ןעטנעמילּפמָאק ןעבעג םהיא ןעגעלפ ייז : טרעקראפ

 טָאה רע סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא ןעברָאטשענ זיא רע זַא

 טימ ןעגנַאגעגסיױא זיא רע זַא ;טנַאה ןיא לעדיפ יד ןעטלַאהעג

 רעטרָאּפער ַא טָאה ץלַא סָאד -- סענורטס יד ףיוא רענניפ יד

 יא לעדיפ יד ןוא טעב ןיא ןעברָאטשעג זיא רע .טכַארטענגוצ

 .טנַאװ ן'פיוא ןעננַאהעג ןַאד

 םינכש יד טימ עטסָאבעלַאב רעד ןעשיווצ ןעסינטלעהראפ יד

 -ערעטניא רהעז ןעוועג ןענייז ,ןַאמ ןעטלַא ןעכילקילנמוא םעד ןוא

 ףיוא טָאה ,ןעגנוצוּפוצ יד ןהֶא ,עטכישענ עצנַאג יד ןוא ,טנַאס

 .קורדנייא ןעקראטש ַא טכַאמענ רימ

 -יידעב ןייק טַאהעג םינ ןיוש עטכישענ יד טָאה סעיינ סכַא

 טלהעצרעד בָאה ךיא .ןעבירשעגפיוא רהיא ךיא בָאה ךָאד .,גנוט

 םזימָאקיײגַארט ןעדנעריר םעד טלעטשעגרָאפ בָאה ךיא ,תמא םעד
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 -נַאסערעטניא ליפ ַא ןעמוקענסױורַא זיא סע ןוא .,גנוריסַאּפ רעד ןופ
 -יטסילאנרושז עטרעפעפענוצ ןוא ענעצלַאזענוצ יד יװ ,ךַאז ערעט
 ,עיצַאסנעס עש

 -עג טָאה יײצילָאּפ יד זַא ,גנודלעמ ַא ןעמוקעגנָא זיא לָאמ ןייא
 טלעטשעגרָאפ םהיא ןעבָאה ןעגנוטייצ יד .,בנג ןעסיורג ַא טּפַאכ

 יד ןיא ןהעזעג םהיא טימ ךיז בָאה ךיא .טעָאּפ ַא בנג ַא סלַא

 ךיז טָאה סע .ךערּפשעג ןעגנַאל א םהיא טימ טַאהעג .סמוט
 יד זַא ;שנעמ רעדנעסיוומוא ץנַאנ ַא זיא רע זַא ,טגײצעגסױרַא

 סָאװ ,שינעמענוצ א ןופ טמַאטשעג טָאה עיזעָאּפ ןייז ןעגעוו השעמ

 -נעטשנאמוא ןעכַאמ טנעלפ רע ?ייוו ,ןעבעגעג םהיא ןעבָאה םיבנג

 טנידנוקרע רעבָא ךיז ךיא בָאה ךערּפשעג םעד ןופ .,ןעמַארג עניד

 -רעטנוא , ןייז ףיוא זַא ןוא ,ןעטייקניהעפ ענייפ טָאה רוחב רעד זַא

 ,רָאמוה ןעלענינירַא ןַא טימ רעקנייד ַא רע זיא רעגייטש "טלעוו
 סעומש רעזנוא ןיא .טינש ןעשיטעָאּפ םעד ןופ טינ דָארג רעבָא

 ,ןעזיוואב ןעבָאה עכלעוו ,ןעננוקרעמַאב עגינייא טכַאמענ רע טָאה

 ןעועג רע טלָאװ ,גנוהיצרע עטונ ַא טאהעג טלָאװ רע ןעוו זַא

 ,רע זיא טלעוורעטנוא רעד ןיא .טייקכילנעזרעּפ עטנַאסערעטניא א
 -ךָאפ רעבָא .טייקכילנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג ,סלַאפנעדעי

 ,טַאהעג טינ ןעניז ןייק טָאה טעָאּפ ַא סלַא םהיא ןעלעטשוצ
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 .עטסגירעדינ יד טימ ןוא עטסכעה יד טימ ךיז העז ךיא

 "רעזייטרעוודא ?אשריוממאק , םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא

 -טעטיסרעווינוא ,ןעטנענילעטניא ןַא טימ טנעגענַאב ךיז ךיא בָאה

 טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענַאקירעמַא ןעננוי ,ןעטרידוטשעג

 טימ שנעמ א ןעוועג זיא סָאד .?ּפמערט ןעמלעטנעשזד , ַא םִלַא

 -ןטנַאװַא רעטנַאסערעטניא ַא ,עקירדנייא עקרַאטש ךָאנ טשרוד ַא

 טימ .סּפמערט עליפ טימ ןערָאװעג טשימעגכרוד זיא רע .טסיר

 (טעליב ַא ןהֶא ןערהָאּפ) ,"סדיַאר , ןענע'בנג רע טנעלפ ןעמַאזוצ ייז

 ןעננורחאפרע ענעדיישראפ יד ןעכַאמכרוד ןוא סענַאנַאװ-טכַארפ ףיוא

 יד ייב שינעמענוצ ןייז .ןעבעליּפמערט רענַאקירעמַא םעד ןופ

 ןוא רעראד א ןעוועג זיא רע .?טערַאגיס, ןעוועג זיא סּפמערט
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 יו ןעזיווענסיוא רע טָאה ןעטייוו ןופ ?עסיבַא ,רעכיוה ןייק טינ

 ןעטנַאסערעטניא ןַא טימ טכַאמעג טנַאקַאב ךימ טָאה רע  ,יִאב ַא

 זיא רעכלעוו ,בנג-טכַאנ ןעטנַאסערעטניא ןַא טימ ךיוא ןוא ּפמערט

 .עמרוט ןיא ןעסעזענּפָא ןענימרעט עכילטע ןיוש

 ןעמוקעג ךיא ןיב סרעדָאװקדעה-סילָאּפ ןיא טײברַא ןיימ ךרוד

 "רענריב, ערעדנַא ןוא רעכערברַאפ ײלרעלַא טימ גנורירַאב ןיא

 יז טימ ןעכערּפשעג טָאהעג בָאה ךיא .טלעוװרעטנוא רעד ןופ

 ,סנעטּפעק-סילָאּפ ,סוויטקעטעד טימ -- ייז ןעגעוו רעדָא ,אפונ

 ,טיילסילַאּפ עכַאפנייא

 ףיוא ךימ רַאפ טנעפע גָאט רעדעי זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 -יסּפ קיטש עיינ ַא ,רליב םעיינ ַא ,ּפיט םעיינ ַא ,עלעטלעוו עיינ 8

 .עינָאלַאב

 ןעבָאה וצ ןעמוקסיוא טגעלפ רימ ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד וצ

 לָאמַא ךיא געלפ ,טלעוורעטנוא רעד ןופ ןעשנעמ טימ ןעכערּפשעג

 -גיטכיוו יד ןופ ענינייא ןעויוורעטניא וצ טייחנענעלעג ַא ןעבָאה

 .דנַאל ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטס

 טימ ןעמַאזוצ ,הירפ רעד ןיא ךיא בָאה גָאט ןעסיוועג ַא ןיא

 ,ילניקעמ טנעדיזערּפ טימ ךערּפשענ ַא טאהעג ,סרעטרָאּפער ערעדנַא

 טָאה ן'ילניקעמ טימ ךיז ןהעז .רעדרעמ א טימ גָאטימבכָאנ ןוא

 לייט א ןעוועג טינ ,ךילריטַאנ ,זיא סָאד .סנעפפעטס טקישעג ךימ

 טגעלפ סנעפפעטס .סרעדָאװקדעה סיִלָאּפ יד ןיא טײברַא ןיימ ןופ

 ,ךיוא "סטנעמניַאססַא} ערעדנַא ענעדיײשרַאפ ןעבעג רעבָא רימ

 רעד ףיױא ןעמוקעגרָאפ זיא ן'ילניקעמ טימ ךערּפשעג רעד

 טנעדיזערּפ רעד .קרָאידינ ןייק יזריושזדדוינ ןופ טהעג סָאװ ,יררעפ

 לענוט רעד ןוא ,ןָאטגנישַאװ ןופ ןעמוקעג ןענרָאמהירפ םענעי ןיא

 טינ ךָאנ טָאה קרָאידינ טימ יזריושזד-יונ טנייח טנינייארַאפ סָאװ

 ןיא לַאזקָאװ ןייק טָאה דוָארליײר אינייװליסנעּפ יד .טריטסיזקע

 עזייר יד ןעזומ טגעלפ ןעמ ןוא טַאהעג טינ ךיוא ךָאנ קרָאיוינ

 .יררעפ רעד טימ ןעגידנע

 ,בָאה ךיא .סרעטרָאּפער רוַארק רעצנַאג א ןעוועג זיא סע :

 -רָאּפער ערעדנַא יד ןוא ,ןעגַארפ עלעיצעּפס עכילטע טָאהעג ,רעבָא

 ,ןעלעטש וצ םהיא ייז טייקכילגעמ יד ןעבענעג רימ ןעבָאה סרעט

 -ניא םנעטסיימ) רעטרָאּפער ןייא טניד לֵאפ ַאזַא ןיא ךילנהעוועג
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 ,רערהיפ-טרָאוװ רעד סלַא (גנוטייצ עסיורג ַא ןופ ערעטלע יד ןופ רענ
 א ךיוא ןעלעטש ,טרָאװ א ןיירַא ךיוא ןעפרַאו ערעדנַא יד רעבָא

 ןעוועג רעמיא רימ וצ ןענייז סרעטרָאּפער יד : םעד ץוח ַא .עגַארּפ
 בָאה ךיא יצ ,טנערפעג ןיילַא ךימ ייז ןעבָאה טפָא ןוא ,ךילדניירפ

 .ןעניז ןיא עגַארפ עניטכיוו ַא סעּפע טינ
 -וקסיוא טּפָא ריס טנעלפ אפונ טײברַא ייצילַאּפ ןיימ ךרוד

 ןופ ךיז טנעלפ לָאמַא .ןעשנעמ ענעהעזעגנָא טימ ןעדייר וצ ןעמ

 "עג רעניטייז רעטנַאסערעטניא ַא ןעלקיווטנע ויוורעטניא םעד

 ,ןָאט וצ טָאהעג םינ ויוורעטניא ןיימ טימ טָאה רעכלעוו ,ישרּפש

 רע טָאה ,חלנ ןעגנוי ַא טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 -עג טָאה רע סָאװ ,רענדער יד ןופ םענייא סלַא טנעקרעד ךימ

 זיא רע ןעוו ,ןָאטסָאב ןיא גניטימ ןעשיטסילַאיצַאס א ףיוא טרעה

 ןיא רע זַא ,טניײצענסױרַא ךיז טָאה סע .טנעדוטס ַא ןעוועג ךָאנ
 םענענייא ןייז טַאהעג טָאה רע רָאנ ,ןעצרַאה ןיא טסילַאיצַאס ַא

 ,םזילַאיצָאס ףיוא ?טנעטַאּפ ,

 עטסנעדיישרַאפ יד ןופ רעהעטשרָאפ טימ ןהעזענ ךיז בָאה ךיא
 -נעדיישרַאפ יד רעטנוא ןוא ןעּפיט עטסנעדיישרַאפ יד טימ ,ןעסַאלק
 ןהעג ךיא געלפ ןעשינעגעגַאב עלַא עזיד וצ .,ןעדנעטשמוא עטס

 .סערעטניא ןעכילטפאשנעדייל ַא טימ

 עטשרע יד ךיא בָאה ןעלַאנרושז יד רַאפ ןעגנולהעצרע ןייק

 אפונ ןעבעל ן'טימ טפַאשטנַאקַאב עיינ ןיימ .ןעבירשעג טינ טייצ

 ךיא סָאװ ,סאמעט יד יו רהעמ ןעניז ןיא ןענעלעג ןַאד רימ זיא

 ךלַאב רעבָא בָאה ךיא .ןעבעל ןופ רעדליב ףיוא טָאהעג בָאה

 .ןעלַאנרושז יד רַאפ ןעגנולהעצרע ןעביירש וצ ןעגנַאפעגנָא רעדיוו
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 ."םטנעמניַאסַא, ענײמעגלַא

 לָאמ ַא .גָאט ןעדעי טעמכ ןעכוזַאב ךיא נעלפ עיצקַאדער יד
 ןעננַאנעג ןיב ךיא רעדייא ,רהוא ןיינ םוא ןעמוק ןיהַא ךיא געלפ

 ךיא ןעוו ,ןעווענ סנעטסיימ זיא סָאד .סרעדָאוװקדעה סיִלָאּפ ןיא

 -נהעוועג .,ןָאשידע רעטשרע רעד רַאפ ןעביירש וצ טאהעג בָאה
 ,ןָאטעילעפ ןימ ַא רָאנ ,סעיינ עגיטביוו ןייק טינ ךיק
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 -צעל יד ןערָאװעג גיטרַאפ ןיוש זיא סע ןעוו ,רחוא יירד םורַא

 רעד ןיא ןעמוק רעדיוו ךיא געלפ ,ןָאשידע עטסניטכיוו ןוא עט
 "ירָאטס , א ףיוא ןענופעג ןַאד ךיז בָאה ךיא ןעדייס ,עיצקַאדער

 .ואוו-ץענרע טייוו וצ

 רעד ןענעוו ןע'סנעפפעטס טימ ןעדיירכרוד ךיז ךיא געלפ ןַאד

 -טימ ערעדנַא יד טימ ןוא םהיא טימ ןעסעומש םתס רעדָא ,טײברַא

 .רעטײברַא

 -ָאמ רֶאַּפ ַא ןעוענּפָא טועדָאװקדעהי-סילַאּפ ןיא ןיב ךיא ןעוו
 םינ ,גיטיונ טינ סָאד זיא רעטייוו זַא ,טביולנעג ךיא בָאה ,טַאנ

 -לַא ןעבָאה טלָאװעג בָאה ךיא ,רימ רַאפ טינ ,גנוטייצ רעד רַאפ

 -ַאב ןיא ןעמוק טלָאװענ בָאה ךיא ,"סטנעמניאססַא  עניימעג

 .רלעפ ןעטקנערשַאבנוא ןַא ןופ ןעגנוריסַאּפ טימ גנורהיר

 טָאה רע ןוא ,ןעוועגנ ןענַאטשרעּפנייא רימ טימ זיא סנעפפעטס

 -טַאז-סעיינ, ַא -- ןערעדנַא ןַא טקישעג סרעדָאוװקדעה סיִלָאּפ ןיא

 .רעדעפ ן'טימ יװ ןָאפעלעט ן'טימ טײברַאעג רהעמ טָאה סָאװ ,"רעל

 ןוא ,סעטנַאסערעטניא סעּפע ןעגעוו טרינָאפעלעט טָאה רע ןעוו

 ערעדנַא ןופ יירפ ןוא סיפָא ןיא ןעוועג טנעמָאמ םענעי ןיא ןיב ךיא

 - .ץַאלּפ ןעגירעהעג םעד ףיוא ןערהָאפרעבירַא ךיא געלפ ,טײברַא

 -עשוד, ןיא ןענַאטשַאב טײברַא ןיימ זיא ןָא טלָאמטסנעד ןופ

 ."סטנעמנישססַא לַארענ

 זיא טייברַא ס'רעטרַָאּפער ַא ןעלייטרעדנַאנַאפ גניירטש רעבָא

 ײלרעלַא טימ ןהעז וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא ריס .טכייל טינ

 לָאמַא .ןעגנוניישרע ײלרעלַא טימ גנורהירַאב ןיא ןעמוק ,ןעשנעמ

 ךיא .,ןעריסערעטניא טינ ךיז רַאפ ןוא ןַא בַאשזד רעד רימ טנעלפ

 ,ןעבעל ןופ םוידוטש ַא ףיוא יו טקוקעג ץלַא ףיוא רעבָא בָאה

 ,טנאסערעטניא ןעוועג רימ זיא םוידוטש רעד ןוא

 דעטײאישָאססַא , רעד ןופ דילנטימ ַא ןעוועג זיא גנוטייצ יד
 -עמַא ןיא רוטנענַא-סעיינ עטסניטבעמ ןוא עטסערג יד --- "ססערּפ
 -הֶאי ענעי ןיא ןיוש .טלעוו רעד ןיא עטסכייר יד טנייה ןוא ,אקיר
 םע .ךַאז ערעווש ַא ןעוועג רהיא ןיא דילנטימ 8 ןערעוו וצ זיא ןער
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 רעזיד טימ וליפא ןוא ,ראלאד דנעזיוט טרעדנוה ייב טסָאקעג טָאה

 .ןעמוקוצניירַא טכייל ןעוועג טינ ךיוא זיא עמוס

 ןעמ טפור ױזַא -- 8- 2.) "יּפ יע, רעד ןופ ןעטכירַאב יד

 ןירַא ןעמוק ,("ססערּפ דעטײאישַאססַא, יד סעיצקַאדער יד ןיא

 "יזמילפ, טפור ןעמ עכלעוו ,ריּפַאּפ עלעג ,עקניניד רהעז ףיוא

 "קיד ,עסייוו ףיוא ןעביירש ןענעלפ ,רעבָא ,רימ .,(טבייל רהעז)

 -סיימ .ןעטפיטשיילב עצרַאוװש ,עקיד ,עכייוו טימ ,סנעגיוב עכיל

 "קיוו סָאװ ,יד ןופ ,ענעריּפַאּפ ןייז ןעטפיטשיילב יד ןענעלפ סנעט

 .ןעצינשרַאפ ןופ טײברַא יד ןערָאּפשרַאפ טנעלפ סָאד .,ּפָא ךיז ןעל

 עסיורג טימ ןעביירש וצ רעסעב זיא ,ןעלייא ךיז זומ ןעמ ןעוו

 -ַאב ןיא וצרעד תורוש עטרעדנוזענּפָא טייוו טימ ןוא תויתוא

 טנַאה יד ךיז ןעק .,סיורג זיא ריּפַאּפ ןעניוב רעד ןעוו ,רעמעווק

 ,ןעזָאלרעדַאנַאפ יירפ



 .לעטיּפַאק רעטרעפ

 .דניירפ עיינ

1 

 .עיצולָאװער ַא

 ,ערעדנַא עלַא יו שרעדנַא ןעוועג עיצקַאדער יד זיא ךילרעניא
 ןלָאקניל ןעבענענוצ רהיא טָאה רעטקַארַאכ ןעגיטרַאנעגייא ןעזיד

 ןעוועג זיא יז ןוא ; סנעטסנינעוו גנולייטּפא ןייז ןיא --- סנעפפעטס
 םעד ןיא עיצולָאװער עצנַאנ ַא טכַאמעג טָאה רע .עטסניטכיוו יד
 טָאה רע .(סעיינ-טדָאטש ןופ גנולייטבָא) טנעמטרַאּפעד יטיס

 ןוא ,סרעטרָאּפער עגידרעהירפ יד ןופ לעטירדייווצ ייב טנאזטנע
 רעדנַא ץנַאג ַא ןופ ןעשנעמ ןעמונעגניײרַא רע טָאה ץַאלּפ רעייז ףיוא

 .םיט

 טייליסגנוטייצ רענַאקירעמַא ןעשיווצ ןענייז ןערהָאי ענעי ןיא
 -רָאװעגנייא ןעווענ זיא סע .טייל עטעדליבעג נינעוו רהעז ןעוועג

 ,גנודליב סטעטיסרעווינוא טָאה סָאװ ,רעד זא ,?היפענ ַא טלעצ

 .(881-580 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) םזילַאנרושז וצ טינ ניוט

 עיינ יד ןוא "שנעמ טעטיסרעווינוא , ַא ןעוועגנ ןיילַא זיא סנעפפעטס

 ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,ןעמונעגניירַא טָאה רע פָאװ ,סרעטרָאּפער
 -ליבעג ןופ עּפורנ ַא טלעטשעגנעמאזוצ טָאה רע .סַאלק ןייז ןופ

 -מ א עשירַארעטיל? טימ סיִאב שזדעלאק ,טייל עגנוי עטעד

 -ַאק עשירַארעטיל ַא וצ טבערטשענ ןיילַא טָאה רע .סעיציב

 טָאה רע ןוא ,קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןערעסעב םעד ןיא ,ערעיד
 ןעבלעז םעד ןופ סיִאב עטנעגילעטניא טימ טלעגנירענמורַא ךיז

 ,טרָאס
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 סָאװ ,עיצקַאדער רענַאקירעמַא עניצנייא יד ןעווענ זיא סָאד

 ,ןימ ןעזיד ןופ "ףעטס יטיס , א טַָאהעג טָאה

 ,סַאלק ןעבלעז םעד ןופ ערעדנַא ןעמוקעגנָא ןענייז ךָאנרעד

 -ער עטְלַא יד ןופ עלַא טינ ןֹוא ,ןעבילברַאפ ןענייז עיינ עלַא טינ

 -ַאכ רעניימענלַא רעד רעבָא .טנאזטנע סנעפפעטס טָאה סרעטרָאּפ

 רענידעבעל רעד ןופ ,טסייה סָאד -- ףעטס יטיס םעד ןופ רעטקַאר

 לַאקירַאר זיא -- גנוטייצ רעד ןופ גנוליײטּפָא רעטסניטכיוו ןוא
 .ןערָאװעג טרעדנעענ

2 

 .םיימקענ -- .סרעטרָאּפער יד ןופ עכילטע

 ןופ ןעבילבעגרעביא ןענייז סָאװ ,סרעטרָאּפער יד ןופ רענייא

 ןענעקטנַא טקנוּפ ןעסעזעג ןיא ,רָאטידע יטיס ןענידרעהירפ םעד

 -מערפ ַא יו טלהיפעגנ ךיז בָאה ןוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו .רימ

 ,םיִפֶא ןיא ףיקת רעצנַאג ַא זיא רע זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,רעד

 ,טגידנוקרע ךיז ךיא בָאה ,טדערעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו

 ,טַאהעג ארומ טָאה רע ,ךיא יו רעדנעלע ךס ַא ךיז טלהיפ רע זַא

 רימ רַאפ ךיז טָאה רע .(ןעגָאזּפָא) ?ןערעייפ , םהיא טעװ ןעמ זַא

 טָאה רע זַא ,טביולנעג טסעפ טָאה רע ,ל?זמ ןייז ףיוא טנַאלקַאב

 -ייווצ ן'פיוא .טנעקרענַא טינ טרעוו טנַאלַאט ןייז ,רעבָא ,טנַאלַאט

 רימ רע טָאה טפַאשטנַאקַאב רעזנוא ןופ גָאט ןעטירד רעדָא ןעט

 ןייז טימ ךיז טָאה רע זַא ,רעבָא ,טַארייהרַאפ זיא רע זַא ,טנָאזעג |

 .רהיא ןענעוו טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא ,טדיישעג יורפ

 רעמַא ןַא .טשַאררעביא ךימ ןעבָאה דייר עמיטניא ענייז

 -לעז ַא זיא ,עטנַאקַאב עטוג טימ ןליפַא ,ױזַא טדער סָאװ רענַאק

 זיא שנעמ רעט'הרצ'ראפ רעלַאטנעמיטנעס ַא .עמהַאנסיוא ענעט

 ןיא טגיטיונעג ךיז טָאה רע .רעטקַארַאכ גינייוו טימ ,ןעוועג סָאד

 ךיז טָאה רע .ץרַאה סָאד ןעדיירוצסיוא ךיז ןעמעוו רַאפ ,דניירפ א

 .(חלצוי אל) ?טיפסימ , ןעפורעג ןיילַא

 "ענ גיטכיצ ןוא טענ ,רערַאד ַא ,רעדנַאלב א ןעוועג זיא רע

 ןיא ךָאו ןופ גָאט ןעדעי טמוס רע זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא ,טדיילק

 -ָאז בָאה ךיא .סעיינ ַא ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .ייטקענ רעדנַא ןַא

 ףיז טלָאװ ךיא ,?עדָאמ, אזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טסואוועג טינ רַאג
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 -ןלַאה ענייז טפָא ױזַא טייב רענָאילימ ַא זַא ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג
 -- ןָאט ױזַא לָאז רעטרָאּפער רעמירָא ןַא זַא ,רעבָא ,רעכיט

 ךיא ןעוו ,נָאט ןעדעי .גנוקעדטנע ןא ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד
 ףיוא ןָאט קוק ַא ךיא געלפ -- ,ןעפירנַאב םהיא טימ ךיז נעלפ

 ןופ םענייא ןיא ןעזיוַאב ךיז רע טָאה נָאטנָאמ .,ךוטזלַאה ןייז
 ןיא .ןענָארטעג ךָאו ענירָאפ ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעכיטזלַאה יד

 ,קיטש םקעז טנָאמרַאפ רע טָאה ןעמעלט

 ערעדנַא יד ןופ רעכיטזלַאה יד טכַארטַאב ךיוא בָאה ךיא
 ,ךיוא ייז ןעטייב ייז זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ,רעטייברַאטימ

 .גָאט ןעדעי רערעדעי טינ םנה
 -ענ רעטציא ךיא בָאה ,ךוטזלַאה ןייא זיולב טאהעג בָאה ךיא

 .ןעטייב וצ ייז ןעביוהעגנָא ךיוא ןוא רֶאּפ ַא ךָאנ טפיוק
 -ענ זיא סָאװ רעטרָאּפער רעד ןעוו ,גָאטנָאמ ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 -ופעג רע טָאה ,טײברַא רעד וצ ןעמוקעג זיא ,רימ ןענעקנַא ןעקעז
 ןייז זיא סָאד זַא ,גנודלעמ ַא -- ןע'סנעפמעטס ןופ ףירב ַא ןענ

 ןעצעמיא טָאה ןעמ ןעוו ,טרהיפעג ךיז טָאה יױזַא .ךָאװו עטצעל
 .ףירב םעד ןעזיוועג רימ טָאה רע .,"טרעייפענ ,

 -- ?!טיפסימ} א ןיב ךיא טרַאװרע סָאד בָאה ךיא --

 ,טנָאזעג רע טָאה

 ןעבילבעגנרעביא ןענייז סָאװ ,יד ןופ ,רעטרָאּפער רעטייווצ ַא
 - ,ֿליומ ןופ עקלויל יד ןעזָאלענסױרַא טינ לָאמנייק טָאה ,רעהירפ ןופ

 ןיא ,טניואווענוצ םהיא וצ ךיז בָאה ךיא רעדייא ,טייצ עטשרע יד
 ,טנָאז רע סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ ןעווענ רעווש רימ עקלויל ןייז בילוצ

 ,סעצנָאװ עלעקנוד רַאּפ עננַאל ַא ןעגנַאהעג זיא עקּפיּפ ןייז רעביא

 -עג רעבָא זיא קילבנא ןייז ,ןעסָארָאלַאמ יד ייב עדָאמ יד זיא סע יו

 | ,רערעדנַא ןַא ןעוו
 .טיטעּפַא טימ ןעכַאל ןוא טיטעּפא טימ ןעדייר טנעלפ רע

 -ילגנע ןופ טמַאטש רע זַא ,שינערעהוצנָא ןעבעג רע טגעלפ טפָא

 רע .ךייר רהעז ןעוועג לָאמַא זיא רעטָאפ ןייז זַא ,ןוא ןעדראל עש

 עיירפ ַא ןיא .רבח רעטונג ַא ןוא גנוי רעכילהערפ ַא ןעוועג זיא

 -העצרעד רימ טנעלפ רע .ןעסעומש ןוא ןעציז רימ ןענעלפ טייצ
 עניימ ןופ --- ךיא ןוא ,עדענעק ןיא ןערהָאי-רעדניק ענייז ןופ ןעֶל
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 םעד ןופ ךעל'השעמ עניימ ןופ ענייא .ענליוו ןיא ןערהָאי-רעדניק

 ןעטשרע חעז) עלעמעק םעד טימ עטכישעג יד ,טוטיטסניא רענליוו
 טָאה רע זַא ,טריסערעטניארַאֿפ ױזַא םהיא טָאה (240-538 ,דנַאב
 ןעוועג זיא יז ןוא ,רענייטש ןעשילננע ןַא ףיוא טכַאמענרעכיא רהיא

 -םעטס טָאה םהיא .ןָאטעילעפ רענַאקירעמַא-טכע ןא סלַא טקורדעג

 ,רהָאי ריפ ייב ןעמַאזוצ טײברַאעג ןעכָאה רימ .טגאזטנע טינ סנעפ

 ךיז טָאה ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יו םעדכָאנ טייצ עסיוועג ַא

 ןעזיװַאב ,סרעטרָאּפער יד ןופ רענייא סלַא ,עיצקַאדער רעד ןיִא

 טרעהעג רע זַא ,טנָאזעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ןענעוו ,ןַאמרעננוי ַא

 -ובַא ,גנוי רענהעש ַא --- ,עיטַארקָאטסירַא רענַאקירעמַא רעד וצ

 ַא ןוא רעשינרענע ןַא רעבָא ,רעדליוו ַא ןוא רעטלעמוטוצ ַא לעס

 וצ ןעניז ןיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .רעטנאסערעטניא

 -ָארּפ יד ןענרעל ךיז ןעמוקעגנָא זיא רע זַא ןוא ,גנוטייצ ַא ןעדנירג

 ,סנעטשרע ,טגייצעגסױרַא ךיז טָאה סע .קעווצ ןעזיד וצ עיסעפ

 -ייווצ ןוא ,טניימעג טָאה ןעמ יװ ,ךייר ױזַא 'טינ רָאנ זיא רע זַא

 טריסערעטניא םהיא טָאה גנוגיטפעשַאב-רעטרָאּפער יד זַא ,סנעט

 ,ערוטנַאװַא ןַא סלַא ךילכעזטּפיוה

 -ָאה םעיצינמַא עשירַארעטיל יד טיס ןעטנענילעטניא עננוי יד

 ,רעטקַארַאכ ןעטנאסערעטניא םעד ןעבענענוצ רעּפייּפ םעד ןעב
 ןילַא ייז טימ רעבָא .ןעניז ןיא טאהעג טָאה סנעפפעטס ןעכלעוו

 -רושז טרעדָאפעג ךיז ןעבָאה סע .ןעמוקסיוא טנעקענ טינ רע טָאה
 ֹוצ ןעטייקניהעפ עלעיצעּפס טימ ןוא ננורהַאפרע טימ .ןעטסילַאנ

 יד ןופ רֶאּפ ַא ןעזָאלרעביא טזומעג רע טָאה ,ָאזלַא .ךַאפ םעד

 ןופ טייל-סגנוטייצ עטינעג עיינ רֶאֹּפ ַא ןעמענוצ ךָאנ ןוא עטלַא

 -רַאֿפ א ןעװעג ןיא ייז ןופ רענייא .טרָאס י ןעכילנהעוועג םעד

 ןוא טנעה ערַאד טימ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןופ ןַאמ רעטערומכ

 ןענייז סָאװ ,סעצנָאװ עדנַאלב עטכידענ טימ ,רעגניפ ערַאד ,עגנַאל
 -ענ גינייו טָאה רע .ליומ ךעטיירב ַא רעביא ןעגנַאהענרעבירַא
 ןעוועג זיא רע ןעוו .ןעקנורטעג ךס ַא רע טָאה רַאפרעד ; טדער
 ןעמוק טנעלפ רע ןעוו .רענינייו ךָאנ ןעדייד רע טגעלפ ,רוכש
 ןעצעז ךיז רע טנעלפ ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא "טנעמניאססא, ןא ןופ
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 ןעגעלפ ןעביירש םייב .טײברַא ןייז ןָאט ןוא ענימ עזייב ַא טימ

 ןייז יו ױזַא ןעהערד םהיא ייב ךיז טפיטשיילב ן'טימ רעגניפ יד

 -יירש רע טגעלפ ױזַא רעבָא ."סיפ יד ןופ ןעלַאפעג , טלָאװ טנַאה
 ןעלקריצסיוא טנעלפ רע .,ךיוא רעטכינ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןעב

 .רעדנוזַאב בַאטשכוב ןעדעי

 ןעבירשעג ןוא רעלמַאזסעיינ רעדנעצנעלנ ַא ןעוועג ןיא רע

 .טוג ךיוא רע טָאה

 -ימירק ַא ייב טײברַאעג ןעמַאזוצ םהיא טימ לָאמַא בָאה ךיא

 טָאה רע .,רעטעּפש רהָאי ַא ייב ןעוועג זיא סָאד) סעצָארּפ ןעלעג
 ןעבירשרַאפ רע טָאה ,(גנוטייצ רעדנַא ןַא ןיא טײברַאעג ןיוש ןַאד

 יװ ױזַא ,טרָאװ-ןיא-טרָאװ טעמכ תודע יד ןופ ןעטרָאװטנַא יד
 ןעפרַאו רעגניפ ענייז יוװ טקוקעג בָאה ךיא ןעוו .שיפַארגַאנעטס

 ,טבֹודעג רימ ךיז טָאה ,בַאטשכוב ןעדעי גידנעלזיירגסיוא ,ךיז

 -וצפיוא טעיעּפסָאּפ טָאה רע ױזַא יו .םַאזננַאל רהעז טביירש רע זַא

 ךָאנ ןוא טדערעגסױרַא טָאה תודע רעד סָאװ ,טרָאװ ןעדעי ןעביירש

 .שינעטער ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןעננורעלקרע ןעבעגענוצ

 לעכיימש ַא טגעלפ רע ןעוו רעבָא ,טלעכיימשעג ןעטלעז טָאה רע

 ,דניק ַא ייב יוװ ךילביל ןערעוו םינּפ ןייז טנעלפ ,ןָאט

 -ייד ןופ ןעווענ זיא ענעכילבענרעביא יד ןופ רעטרָאּפער ןייא

 ןייק ןעדייר טנעקעג טינ רעבָא רע טָאה שטייד .ןערעטלע עשט

 ,עיגרענע טימ לופ גנוי רענירָאה-טיוד ַא ןעוועג זיא סָאד .,טרָאװ

 רע טנעלפ ,"טנעמניאסס8, ןַא ןופ ןערעקמוא ךיז טגעלפ רע ןעוו

 ץעז ַא ךיז רע טנעלפ ןַאד .ןעהילפניירַא רָאנ ,ןעמוקניירַא טינ

 ,םילכ עלַא ףיוא ןעטײברַא וצ ןעביֹוהנָא ןוא קסעד ןייז ייב ןָאט
 ףיֹוא יו הירב רערעסערג ליפ ַא ןעוועג רע זיא סעיינ ןעניפענ ףיוא

 ,ןעטקַאפ ןעשרָאפסױא טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ ןעוו .ןעביירש

 -עג ךיז טָאה וצרעד ןעוו ךילכעזטּפיוה ,ןעטייהלעצנייא ןעבָארגסױא

 ,ןערעדנַא םעד זיב טדָאטש קע ןייא ןופ ןעהילפוצמורַא טרעדָאפ

 .בַאשזד םעד ןעמוקַאב ןיוש רע טנעלפ

 .רעניצרעה-ןעפָא ןַא ,רעכילרע ןא ןעוועג זיא רע

 ךיא יו ,ןעביירש טוג ױזַא טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ךַא ---
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 "עננא ןייז טימ רימ וצ ןענָאז רע טנעלפ -- ! סעיינ ןעכוז ןעק

 ,לעכיימש ןעמענ

3 

 ,?ּפַאש , רעד -- :ןערָאטקַאדער-סגנולײטּפָא עכילטע

 "נוא עלַא ,רָאטקַאדער רהיא טָאהענ טָאה גנולײטּפָא עדעי
 ןענייז ייז ןופ עכילטע .רָאטקַאדער טּפיוה םעד ,ן'טיַאר רעט

 -ָאה ייז סָאו ,קורדנייא רעד ןוא ,רימ ןופ טייוו טינ ןעסעזענ

 ןיא ,ןהעזטיוא ןעכילרעסיוא רעייז טימ ,טכַאמעג רימ ףיוא ןעב

 בָאה ךיא סָאװ געט עטשרע יד ןופ דליב-ןורכז ןיימ ןופ לייט ַא

 ,םנעפפעטס .,"רעזייטרעװדַא לעשריוממאק , םעד ןיא טכַארברַאפ
 ןייז טָאה ,טנאקאב טנעהַָאנ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעמעוו טימ

 ןעבענענ ענשימוא רימ טָאה רע) לוטש ןיימ ןעבעל טַאהעג קסעד
 עיירפ ַא ןיא סעומש ַא ןעּפאכ ןענעק ןעלָאז רימ ידכ ,ץַאלּפ םעד

 ,טנעטסיסַא רעטשרע ןייז ןעסעזענ ןיא םהיא ןעבעל .(טונימ

 ןערעטלע ענייז) עססָאשַאל ןעמָאנ ן'טימ טענורב רעכילהערפ ַא

 -יּפָאק ןוא טנעטסיסַא רעטייווצ ןייז ןוא ,(ןעזיוצנַארפ ןעוועג ןענייז
 רָאנ קנערענ ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,(רעזעל טּפירקסונאמ) רעדיר
 .סופ ענרעצליה ַא טַאהעג טָאה רע זַא

 ,ןאמּפעשט ןעניוא יד ןיא ןעפרָאװעג רימ ךיז טָאה רעטייוו
 -ננע רעניציײלּפ-טיירב ,רעטנוזעג ַא ,"רָאטקַאדער ףארנעלעט , רעד

 -קַא רענָאדנָאל ןעקרַאטש א טימ טדערעג טָאה רעכלעוו ,רעדנַאל

 טלעטש סָאװ רעד) "רָאטידע ּפֶא קיעמ , רעד ,ןנילפ ןוא ,טנעצ
 רעכיױה ַא טימ ,ןַאמרעגני רעדנַאלב ַא ,(גנוטייצ יד ןעמַאזוצ
 רע זַא ,ךיילנ ןוא ףייטש ױזַא ןעוועג רעמיא זיא עכלעוו ,רוגיפ
 טלָאװו רע יו ױזַא; ?עטרעװ םעד ןָא טנַאמרעד ךימ טָאה
 "טרילראפ , םלוע רענָאדנָאל רעד .,?ןעקעטש ַא ןעגנולשענּפָארַא
 ןופ ןעדיא ערעזנוא יוװ ױזַא --- ןעדייר ןיא ("ח,) "שטיע , םעד

 ,ןעסַאּפש עטשרע יד ןופ רענייא ןוא ,ענדָארנ רעדָא וועשטידרעכ
 ןענעוו ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןיא טרעהענ בָאה ךיא עכלעוו

 .שילגנע רענָאדנָאל ס'ןַאמּפעשט

 טָאה --- טדער רע ןעוו "סעשטיע , ליפ ױזַא טרילרַאפ רע --
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 -ןילוצ עלייוו עלַא זומ יִאֹב א זַא -- טצעביקעג םהיא רעצעמיא

 ,ץַאלּפ םעד ןעמַארּפָא ,םיזעב ַא טימ ןעפ
 םירָאו ,סַאּפש ַא יװ רהעמ טינ עקַאט ןעוועג זיא סָאד

 -נָאֹל יד יו ,ניטכיר רעטרעוו יד טדערעגסיוא טָאה ןַאמּפעשט

 -רַאפ טינ רע טגעלפ "סעשטייא , ןייק .ץנעגילעטניא רענָאד

 .ןעריל

 טינ טַָאהעג קסעד ןייז טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער רעטירד ַא

 "ןמולַאק יטעיײסָאס , םעד ןופ ,ןעללע ןעוועג זיא ,רימ ןופ טייוו

 רעשיטַארקָאטסירַא, רעד טימ ּפֶא ךיז טיג סָאװ גנוליײטּפָא יד)

 רוניפ רעשיטעלטַא ןַא טימ רענַאקירעמַא ןַא -- (?טפַאשלעזעג
 -- םינּפ ןעדנעלכיימש-ךילדניירפ ,ןעסייוורהאלק ַא טימ ןוא

 .ךילריטַאנ ,טנַארט ַא

 -עג ןָא נעט עטשרע יד ןופ ךיא בָאה ,ן'סנעפפעטס זוח ַא

 לייוו ,רָאטקַאדער ןעשירארעטיל םעד טימ ןעגנוהיצַאב עטפָא טָאה

 עיינ רעביא ןעקילברעביא ןעביירש ןעטעב טּפָא ךימ טנעלפ רע

 -ניא ןַא טימ ןַאמ ַא -- ,רעּפוק ןעווענ זיא ןעמָאנ ןייז ,רעכיב

 טימ ןוא דרָאב עניורב-לעקנוד עטכידעג ַא טימ ,םינּפ ןעטנעגילעט

 טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעטעדליבענ ןוא רענעזעלַאב א ,ןעלירב

 -קרעמ ַא טַאהעג טָאה ןוא ליטפ ןעמהענעגנא ןַא טימ ןעבירשענ

 ןענעיילרעביא טנעלפ רע .לענש ןעזעל וצ טייקניהעפ ענידריוו

 טרעדנוה ריפ רעדָא יירד ןופ ךוב א .לָאמ א טימ תורוש עכילטע

 עדנוטש ַא יװ רענינייו ןיא ןענעיילרעביא רע טנעלפ סעשזרייט

 .טייצ

 רעטייברַאטימ רעניטכיוו ַא סלַא ,ן'רעּפוק וצ זיא רעטעּפש

 יררעה ראסעפָארּפ ןעמוקענוצ ,גנולײטּפָא רעשירַארעטיל רעד ןיא

 ןעועג זיא רע יטיסרעווינוי איבמָאלַאק ןופ ,קעּפ ןָאטסריױהט

 "רעזײטרעװדַא ?עשרױממָאק , םעד רַאפ .,ןײטַאל ןופ רָאסעּפָארּפ
 ,ןעלַאנרושז יד ןופ םענעי רעדָא םעד רַאפ ךיוא טּפָא ןוא ,רעבָא

 ךיוא ןוא םינינע עשירַארעטיל עניטנייה ןעגעוו ןעביירש רע טנעלפ

 -רַאפ רע טגעלפ ןופרעד ,ןעכַאז ערעדנַא ןענעוו ןענַאטעילעפ

 ןעדעי ןעמוק טנעלפ רע .טעטיזרעווינוא ןיא יו רהעמ ןעניד

 -רעדינַא ךיז ,עּפַאלק רעד ןיא םולב ַא טימ רעמיא ,נָאטשרענָאד

 וצ עגַאליב רעד רַאפ ?עקיטרַא ןייז ןעניטרעפוצ ןוא ןעצעז
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 ןעריטקיד לעקיטרַא םעד טנעלפ רע .רעמונ ןעניד'תבש םעד

 -פיוא ןַא ןהֶא רע טגעלפ ,גידנעריטקיד ןוא ,עקטסיפַארנַאנעטס ַא

 -- ךַאפ ןייז ןיא .ןעניוא יד טימ ןעלטניּפ ןוא ןערעכיור רעה

 ,רעטרהעלעג רע'תמא ןַא ןעוועג רע זיא --- רוטַארעטיל עשינייטַאל

 -נַאה סע עכלעוו ןיא ,רעבָא קרעוו עשיטסירטעלעב וצ ;וצַאב ןיא

 "יא רהעז ןעװעג רע זיא ,ןעשנעמ עניטנייה ןעגעו ךיז טלעד

 עבלעז יד טַאהעג רע טָאה םינינע עכלעזא ןיא ,ךילכעלפרעב

 -ירשעג ןוא ,רעזעל רענאקירעמַא רעכילנהעוועג רעד יװ ןעגנוניימ

 רע .קיטסירטעלעב עניטנייה ןעגעו ךילכעזטּפיוה רע טָאה ןעכ

 טנעלפ סָאװ ןעריטקיד טנעלפ ,ליטס ןעטאלג ַא טאהעג טָאה

 . ןעסעגרַאפ ןיילַא ךָאנרעד ןוא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקפיורַא םחיא

 ,טריטקיד טָאה רע סָאװ
 טדערענ ךיא בָאה ,םהיא טימס ךערּפשענ ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמָאר ןעכיירנלָאפרע ןעסיוועג ַא ןענעוו שינָארוא

 -ַאננוא ןעמוקענסיוא ןיא סָאד םנה ,"ףוס ןעכילקילנ  ַא טָאהעג

 ַא זַא ,טקרעמַאב קעּפ רָאסעּפָארּפ טָאה םעד ףיוא ,ךילריט

 טסנוק יד; םירָאו ,ףוס רעשירעלטסניק א זיא ףוס רעכילהערפ

 -רעטנורַא רהיא טינ ,ןעביוהפיוא ננומיטש ס'רעזעל םעד ףרַאד

 ."ןעקירד

 -עמַא עלַא ןופ ןערעה ןַאד ןעמ טנעלפ רעטרעוו עכלעזַא

 ,ןערָאסעּפָארּפ רענַאקיר

 יר רַאפ ךיז טגעלפ ,רָאטקַאדער טּפוה רעד ,טיַאר
 .ןעזייווַאב ןעטלעז ?טנעמטרַאּפעד יטיס , םעד ןופ רעטייברַאטימ

 רהעז ןייז ןעדעי טימ רע טנעלפ ,ןעזייווַאב ָאי ךיז טנעלפ רע זַא

 -יטש ,רעלעדייא ,רעטונ ַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא רע ,ךילפעה

 .שנעמ רעֶל

 עשירַארעטיל ןענעוװו ןעדייר סנעטסיימ רע טנעלפ רימ .טימ

 ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעדַאלנייא ךימ רע טנעלפ לָאמַא .םינינע

 טגעלפ רע .נידנעסעומש טייצ עגנַאל ַא ןעציזּפָא ןענעלפ רימ אוו

 .עיזעָאּפ ס'ןאסיננעט ןופ טכַארּפ יד ןעזייוו וצ רימ ןעהימ ךיז

 לַאז ןעננַאל ,ןעסיורנ ןייא ןופ ןענַאטשאב זיא עיצקאדער יד
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 ןוא שזַאטע ןעבלעז םעד ףיוא ןערעמיצ עניילק עכילטע ןופ ןוא
 לַאז ןעסיורג םעד ןופ ?עטירד-ייווצ ןיא .ןעטסקענ םעד ףיוא

 רעטייברַאטימ יד ןופ ענינייא ןוא ,לעקנוד-בלאה ןעווװעג זיא

 זיא ָאד .טכיל עשירטקעלע רַאפ ןעטײברַא רעמיא טעמכ ןעגעלפ

 ןענעלפ סרעטרָאּפער יד .,טנעמטרַאּפעד יטיפ רעצנַאג רעד ןעוועג

 ,(טַאטשרַאװ רעד) "ּפַאש יד , ןעפור סָאד

 יד ןיא רימ ןעכליה ,"ּפַאש , םעד ןא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו
 ,ןעטנעמורטסניא ףַארגעלעט יד ןופ ןעננַאלק עגיכעטש יד ןערעיוא

 סרעטיירּפייט יד ןופ קָאטיקָאט-קָאט עדנעננילק-לַאטעמ יד

 ,"רעקיט, םעד ןופ שיורעג רעגידלעטניּפ רעד ,(ןענישַאמ-ביירש)

 ןופ יירעגנילש עכייוו יד ,עזרעב רעד ףיוא סרוק םעד טזייוו סָאװ
 -עגנוא ,עטעיימשרַאפ ,רימ רעטניח "דרָאבשטיוװס , ןָאפעלעט רעד

 -יּפָאק ַא ןופ ףַאלעג רעד ,"! יּפָאק {יּפָאק , : ןעיירשעג ענידלוד
 ןוא ,רעדורעגנ ןעניכַאפליפ ןעזיד ןיא ביירש ןוא ץיז ךיא .יִאב
 רעצנַאג רעד ןופ טרעדנוזענּפָא ןיב ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד סע
 -ּמִא טייוו ךיוא ןענייז רעטייברַאטימ ערעדנַא יד זַא ןוא ,טלעוו

 ןעמיווש סָאװ ךעלפיש -- ןערעדנַא םעד ןופ רענייא טלייטעג

 ,רעדנוזַאב עדעי ,ןעננַאלק ןופ םי ַא ןיא

4 

 --- ,יװָאה לרַאק -- .שיט ןעצרַאוװש ןעגנַאל םעד םורַא
 .רוועפעל ןיוודע

 -עג ןיוש ןיא רעּפייּפ רעד ןעוו ,יירד וצ ?עטרעפ ַא םורָא

 סנעפפעטס ,עּפורנ ערעטנענילעטניא יד טנעלפ ,סערּפ םוצ ןעגנַאג

 םעד ןופ רעטנעצ םעד ייב ןעבײלקמורַא ךיז ,טנעכערעגניירַא

 נָאט ןעדעי טעמכ  ,רוטַארעטיל ןענעוו ןעסעומש ןוא ,שיט ןעגנַאל

 .ןעוועג ױזַא זיא

 סָאד רעבָא .ענירעביא יד רַאפ רעטלע ןעווענ ןיב ךיא

 טליּפשעג טָאה עלָאר ַא .טליּפשענ טינ עלָאר ןייק ייז ייב טָאה

 רעכיב עשילננע ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןיב ךיא זַא ,טקַאפ רעד

 -ירעמַא עטסניטכיוו יד ןיא ךיז ןעקורד ןעננולהעצרע עניימ ןוא
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 ךיא זַא ,טקַאפ רעד רהעמ ךָאנ רשפא ןוא ;(=ןעלַאנרושז רענַאק

 .ןעגנונייצרעביא עטסעפ רוטַארעטיל ןענעוו בָאה

 וצ נוצאב ןיא ןזַא ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה טייל עננוי עזיד

 ,דנַאל ענענַאטשעגיקירוצ א אקירעמא ןיא דנַאטשנענענ ןעזיד

 .געו ןעגיטכיר ן'פיוא ןעמוקוצפיורַא טשרודעג ןעבָאה ייז ןוא

 -עג סואימ טינ לָאמ ןייק ייז טלָאװ רעביירש ןוא רעכיב ןענעוו

 .ןעננוניימ ןייק טאהעג טינ רעבָא ןעבָאה ייז .ןעדייר וצ ןערָאװ

 ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא יד ןיא .טעשזנַאלבעגמורַא ןעבָאה ייז

 ייז ןעבָאה ןעגנוטייצ יד ןיא ןעקיטירק עשירַארעטיל יד ןיא ןוא

 ,טקנוּפדנַאטש ןעטמיטשַאב ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ
 -ָאר טָאהעג ןַאד גלָאפרע ןעטסערג םעד ןעבָאה אקירעמַא ןיא

 -שידלעה רעייז ןעגעוו ,רעטלַאלעטימ ןופ סרעטיר ןעגעוו ןענַאמ

 ,ןעשינעהעשעג עדנעשַאררעביא ,ןערוטנַאװַא עכילרעפעג ,טייק

 תוישעמ עשירַאנ עזיד .סרעטנַאלּפ עלענַאיצַאסנעס ,ןעגירטניא

 רעכיב יד ;ךַארּפש ענייפ א ןיא ןערעו ןעבירשעג ןענעלפ

 רעקיטירק יד ןוא ,ןעדנובעג ןהעש ןוא טקורדעג ןהעש ןייז ןענעלפ

 ,קרעוו-טסנוק סלַא ,רוטַארעטיל סלַא ,טסנרע ןעמענ ייז ןענעלפ

 ןוא ,ןעלַאנרושז יד ןיא ןענופענ טָאה ןעמ סָאװ ,עיזעָאּפ יד

 יד יוװ רעכעה ליפ ןענַאטשעג זיא ,גנוטייצ א ןיא רַאנָאז לָאמַא

 םעניילק ַא רָאנ ּפִא ןעמ טינ טכידעג ַא ףיוא .קיטסירטעלעב

 ַא ןופ גערב ןענידייל ַא ןעליפוצסיוא ןיירַא רהיא טלעטש ןעמ ,ץַאלּפ

 רָאנ סָאװ ,טכידעג ַאזַא ןעביולרע ךיז ןעמ ןעק ,ָאזלא .שזדייּפ

 .ןעצַאשּפָא ןעלעוו רעזעל ערעטנענילעטניא יד

 ןייק טינ ןיא ןענַאמָאר טרָאס רעטנַאמרעד-ןעבױא רעד זַא

 אי יא ןענעלָאק עטנעגילעטניא עניימ ןעבָאה סָאד --- רוטַארעטיל

 ,ןענאטשרַאפ טינ יא ,ןענַאטשרַאפ

 -ףנַאטש ןעכילטייד ַא טָאהעג ךילריטַאנ טָאה סללעוַאה

 רע סָאװ ןיא ןהעטשראפ טנעקעג טינ ןעבָאה ייז רעבָא ,טקנוּפ

 ײַבוברַאפ ןוומ ןופ טווצ רעד ןיא זיא ,ןהעז רעטייוו ןעלעוו רימ יו (*

 ,ןעגנולהעצרע ןופ ךוב רעטייווצ ַא רענוימ ןענושרע ,"ּפַאש , םעד טימ גנור

 םענווא ןוא ךאז ַא עניימ טקורדעג ןעוועג זוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא

 .ןעטפורשטאנָאמ רענאקירעמַא עטסגיטכיוװ יד ןוָפ
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 רַאפ זיא םזילַאער רעניד'העונצ ,רעניטכיזרָאפ ןייז ןוא ,טהעטשַאב
 סעּפע טכוזענ ןעבָאה ייז .נונעג טנַאסערעטניא ןעוועג טינ ייז

 ,סערעקרַאטש

 -ענ טינ ךיוא ייז ןַאד טָאה דנַאלגנע ןופ רוטַארעטיל יד

 טשרעהעג ךיוא ןַאד טָאה ןעטרָאד םירָאװ ,ןעלעטשנעדירפוצ טנעק

 -נַאװַא עשרעדניק ענעבירשעגךהעש ןוא ,לוש עשיטנַאמָאר יד

 ןופ רעטסומ רעד סלַא טכַארטַאב ןעװעג ןענייז תוישעמ-ןערוט

 רעטנעהענ ךס א ןענַאטשענ זיא ידרַאה ,טסנוק רעשירארעטיל

 ןופ רעלעטשטפירש עשילגנע ערעדנַא יוװ רוטַארעטיל-סנעבעל ַא וצ

 עשילננע ןעבָאה קרעו עטסעב ייווצ ענייז רעבָא ,טייצ רענעי

 רָאנ ייז טָאה סָאד ןוא .שילַארָאמנוא סלַא טמאדראפ רעקיטירק

 ענייז ;ידרַאה יו רעלַאער ליפ זיא ראָאמ שזדרָאשזד ,טלעמוטוצ
 ןַאד םהיא ןעמ טָאה ; ןעבעל טימ לופ ןוא קרַאטש ןענייז ןענָאמַאר

 םעד הףיוא ןעוועג ןַאד זיא גנילּפיק ,ןעזעלעג נינעוו אקירעמַא ןיא

 -ַאב טימ ןעדייר ןענעלפ ייז ןוא ,גלָאפרע ןייז ןופ ?עּפַאטש ןעטסכעה
 ןופ סַאּפש ןעכַאמ געלפ ךיא ןעוו ,ךָאד .םהיא ןענעוו גנורעטסייג
 ייז ןענעלפ ,ןעגנולהעצרע עשיטָאירטַאּפ-טולב ,עשיטנַאמָאר ענייז

 .ןערעהוצ דייר עניימ וצ ךיז

 ןיא קַאמשעג רעכילטייד ןוא ןעננונייצרעביא עטסעפ עניימ
 יד ןיא סערעטניא רעכילטפַאשנעדייל ןיימ ,רוטַארעטיל וצ נוצַאב

 עניימ געלפ ךיא עכלעוו טימ ,דייר עניציה יד ןוא ,קרעוו-טסנוק

 -נהעוועג ןייק ןעווענ טינ זיא ץלַא סָאד --- ןענָאזסױרַא ןעננוניימ

 .רוטארעטיל ןענעװו ךערּפשענ רענאקירעמַא ןא ןיא ךַאז עכיל

 ,ןעטכייפ א ןיא אקירעמא ןיא ןעמ טדער םינינע עכלעזא ןענעוו

 ףיט ױזַא ןעמענ רעבָא סָאד נעלפ ךיא .ןָאט ןעניטלינכיילנ

 -"פַאש , עניימ ףיוא רעטרעוו עניימ ןענעלפ ,ָאזלא .טסנרע

 ןעסעומש עניד'נאטימכָאנ יד ןיא .קורדנייא ןַא ןעכַאמ םירבח

 רעד ןייז ךיא נעלפ שיט-רעטרָאּפער ןעצרַאוװש ,ןעגנַאל םעד ייב

 ,רעטנעצ

 -ַָאה ןעגעלָאק-ּפאש  עניימ םנה זַא ,ןענָאז רעבָא זומ ךיא

 -ענ טָאה ייז ןוא ןעגנונייצרעביא ענעגייא ןייק טאהעג טינ ןעב

 ,קרעו עשילננע ?עשיסאלק, יד יו שרעדנַא סעּפע וצ ןעניוצ

 -רָאװעגנייא ייז ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעפירנַאב יד טימ ייז ןיא
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 .ןענענעז ֹוצ ךיז ןעוועג טכייל טינ ,סעשזדעלַאק יד ןיא טלעצ

 נעלפ ךיא ןעו .ןעטַאבעד ןעמוקרָאפ זנוא ןעשיווצ ןענעלפ אזלא

 ענייז זַא ןוא ,ליפוצ טדער ,ליּפשייב םוצ ,יירעקעהט ןַא,ןעגָאז

 ,ײרעלהַאמ יו טייבראךךָאטעילעפ רהעמ ךפ ַא ןעטלַאהטנע קרעוו

 -נוא ןופ רעטכעלפ רעלופטנַאלַאט רהעז ַא זיא סנעקיד זַא רעדָא

 -נייּפ ַא ןייז ייז רַאפ סָאד טגעלפ ,ןעטייהמוד ןוא ןעטייקכילגעמ

 ,םוטנילייה ַא טכעװשרַאפ טלָאװ ךיא יוװ ױזַא ,גנושַאררעביא עכיל

 געלפ ךיא ןוא ,ךיז ןעלננַאר ,ןעריטנעמוגרַא רימ טימ ןענעלפ ייז

 רעד רעביא ןעגנילק טגעלפ עמיטש ןיימ .רעייפ טימ ןערעפטנע

 רעטייברַאטימ ןעפיולנעמַאזוצ ךיז ןענעלפ סע עיצקַאדער רעצנַאנ

 -ירעמא ע'דובכב ,ענעסַאלעג יד .סטנעמטרַאּפעד ערעדנַא ןופ

 טגעלפ תוסרוקיּפַא ןיימ .םעװקַאבנוא ןעלהיפ ךיז ןענעלפ רענַאק

 ןעטספיט םעד טימ ןערעהוצ ךיז ןענעלפ ייז ,ןעצייר רעבָא ייז

 רימ םימ ייז ןענייז ,זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב ןוא ,סערעטניא

 | .ןערָאװעג ןענַאטשרַאפניײיא
 ןייז ןערעכיר ,לעקער ַא ןהֶא ןהעטש טנעלפ סנעפפעטס

 ןוא ,טייקמאזקרעמפיוא עטסנרע טימ ןערעהוצ ךיז ,עלעקלויפ

 ןעבַאמ ןוא ליומ ןופ ןעמענסורַא עלעקלויל יד טייצ וצ טייצ ןופ

 .גנוקרעמַאב ַא

 זנוא ןופ רעטסכעה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יוװָאה ?רַאק

 -- ןעגיוא עיולב טימ ,יקנעי רעגנַאל ,רעגנַאל ַא --- סקואוו ןיא

 ,טציא יו יוזא .םייקנעסיברַאפ טימ רימ ןענעג ןעפממעק טנעלפ

 ַא טימ ךיוא ,שיט ןעסיורג םעד ףיוא טציז רע יו םהיא ךיא העז

 רעטנוא ןעגיובעגרעטנוא סיפ עגנַאל ענייז ,ליומ ןיא עלעקלויל

 .ןעריטַאבעד ןוא ןעהעטש רימ תעשב ,ךיז

 ,טלַאהעג ןייז ןעמוקַאב טָאה יוואה ןעוו ,תבׂש ַא לָאמ ןייא
 -וצ רָאנ ,םייהַא ךיילנ טינ ןעגנַאגעג עיצקַאדער רעד ןופ רע זיא

 ,"ןידור, טפיוקענ טָאה רע  .רָאטס-ךוב ס'ָאנַאטנערב ןיא טשרע

 ענייא ןעוועג זיא סָאד םירָאו .,ננוצעזרעביא רעשילגנע ןַא ןיא

 ,טביולענ קרַאטש בָאה ךיא עכלעוו ,קרעוו ס'וועינעגרוט ןופ

 ן'רַאפ טלהָאצַאב טָאה רע סָאװ בלַאהדַא-ןוא-ראלָאד רעד

 ןעועג זיא יורפ ןייז ,עמוס עסיורג ַא ןעוועג םהיא ייב זיא ךוב
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 -יא טבעלענ ןעבָאה ייז ןוא ,הטואס רעד ןופ עקטַארקָאטסירַא ןַא

 טפָא זַא ,טױרטרַאפ לָאמַא רימ טָאה רע .ןעלטימ ערעייז רעב

 םעד .שטנָאל ףיוא טנעס ַא ןהֶא עיצקַאדער רעד ןיא רע טמוק

 רעדא ןייּפש ףיוא ןעבָאה טפראדאב רע טָאה בלַאה-א-ןוא-ראלַאד

 ,טנער ףיוא

 רע ןיא ,טיײברַא רעד וצ ןעמוקענ זיא רע ןעוו ,גָאטנָאמ
 -יא טָאה רע .,טנַאה יד טקירדענ רימ ןוא רימ וצ ןעגנַאנענוצ

 -רעד טָאה רע .טקיצטנע ןעועג זיא רע "ןידור , ןעזעלעגרעב
 טָאה רע סָאװ ,קרעוװו עשיטסירטעלעב עלַא .טלעוו עיינ ַא ןהעז

 ענייז ןיא גיליב ןערָאװעג גנילצולּפ ןענייז ,ןעזעלעגנ רעהירפ

 .ןעניוא

 "רוט ןופ דנַאב ןעטייווצ ַא טפיוקעג רע טָאה תבש ןעטסקענ

 -כיוו עֶלַא טנעיילעגכרוד טָאה רע זיב ,רעטייוו ױזַא ןוא ,וועינעג

 "ונעג ךיז רע טָאה ןַאד ןוא ,רעלעטשטפירש ןעזיד ןופ קרעוו עניט

 ַא סלַא טלעטשענרָאפ בָאה ךיא ןעמעוו ,ןעיָאטסלָאט רַאפ ןעמ

 | .וועינעגרוט יו רעלטסניק ןערעסערג

 יד טימ ןעועג זיא ,רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא ,סעכילנע

 ַא .עפורג רערעטנענילעטניא רעד ןופ רעטייברַאטימ ערעדנַא

 ,ןעגיוא עכיילב ןוא ןעקַאב עטיור טימ ,רעטייברַאטימ רעגנוי רעקיד

 ךיוא ןוא טעטיזרעווינוא רענַאקירעמַא ןַא טגידנעעג טָאה רעכלעוו

 טכַארבענפיוא זיא ,דנַאלגנע ,דרָאפסקָא ןופ טעטיזרעווינוא םעד

 טרעבָאר ןענעװ ןעגנוניימ ?עשיסרוקיּפַא; עניימ ןופ ןערָאװעג

 ןעפראש א טימ טריטסעטָארּפ טָאה רע .ןָאסנעװיטפ סיאול

 רימ ןוא ,ןערעפרַאש ַא ךָאנ טימ טרעפטנעענּפָא בָאה ךיא .טרָאװ

 ןעמוקעג רע זיא םורַא געט עכילטע ןיא  .זנורב ןערָאװעג ןענייז

 .ןעראוועג דניירפ-טוג ןענייז רימ ןוא ,רימ רַאפ ןענידלושטנע ךיז

 ךס ַא רע טָאה געט עכילטע יד ןיא זַא ,ןעוועג הדומ טָאה רע

 רהעמ סָאװ זַא ןוא ,רימ ןענעג ןעטנעמונרַא גידנעכוז ,ןעזעלעג

 ןייז ןענענ ןענופענ רע טָאה עזייווַאב רהעמ ץלַא ,טכוזעג טָאה רע

 -ךַאפ טינ גנַאל זנוא ייב רעבָא זיא ןַאמ רעננוי רעזיד .גנוניימ

 .ןעבילב
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 -וזַאב ךיז ןענעלפ רימ .ןעמַאזוצ ןעננערברַאפ ןענעלפ רימ

 ,ןעילימאפ יד טימ ןעראוועג טנאקאב ,ערעדנַא יד ענייא ןעכ

 ףיוא ןעציקס ןעבירשעג ןעבָאה טייל עננוי עזיד ןֹופ ראּפ א

 ןעזעלרעביא ןעטעב ךימ ייז ןעגעלפ ,ןעלַאנרושז יד וצ ןעקיש וצ

 .ננוניימ ןיימ ןעגָאז ןוא ןעטּפירקסונַאמ יד

 -סירַא עניטסייג ןימ א ןעוועג ןזיא עּפורג עשירַארעטיל יד

 ,הבולמ ַא ןיא הכולמ ַא ,עיצקַאדער רעד ןיא עיטַארקָאט
 שיט ןעגנַאל םעד ייב ןעציז רעדָא ןהעטש ןענעלפ רימ ןעוו

 ךיוא ייברעד טּפָא טנעלפ ,רוטַארעטיל ןענעוו ךיז ןעכָאק ןוא
 ןהעטש ,סרעטרָאּפער עשירארעטילטינ יד ןופ רענייא ןהעטש

 ַא ןעבעל הכאלמ-לעב רעמורפ ַא יו ,האנק טימ ךיז ןערעהוצ ןוא

 .הרות ירבד ןעדייר סָאװ םידמול עּפורג

 ַא ,רוועפעל ןיוודע ןעוועג זיא םירבח עיינ עניימ ןופ רענייא

 -על ַא ,רָאה עצרַאוװש ןוא ןעניוא עצרַאוװש טימ ,רעטרָאּפער ץנַאניפ

 ַא ןופ אמַאנַאּפ ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סָאװ ,גנוי רענידעב

 ןיא טנעלפ רע .רעטָאפ ןעשילננע ןַא ןוא רעטומ רעשינַאּפש

 טיײברַא ןייז םירָאװ ,ןעמענ טינ לייטנא ןייק ןעטאבעד ערעזנוא

 -ַאב ןעקישוצ טנעלפ רע ןענַאװ ןופ ,טירטס לָאװ ןיא ןעוועג זיא

 רעד ןיא ןוא ,עשזריב רעד ןופ דנאטשוצ םעד ןענעוו ןעטכיר

 רימ רע טָאה לָאמ ןייא .ןעטלעז ןעמוק רע טנעלפ עיצקַאדער
 בָאה ךיא .גנולחעצרע ןא ןופ טּפירקסונָאמ ַא םענייז טכַארבעג

 ןַא טַאהעג טָאה רע .טשַאררעביא ןעוועג ןיב ךיא .,ןעזעלענרעביא

 ךרוד ןוא רעטנעהענ ןערָאװעג טנאקאב ןענייז רימ .טנַאלַאט ן'תמא

 רימ ןענייז רוטַארעטיל ןיא סערעטניא ןעכילטפאשניימענ רעזנוא

 ,דניירפ עמיטניא ןעראוועג

8. 

 .ןעדיא א ןופ לעקינייא-רוא ןַא -- .דיא ַא

 ,ןעמונעננעמאזוצ עיצקַאדער רעד ןופ ןעננולײטּפָא עלַא ןיא

 ךיא זַא ,טניימענ בָאה ךיא .ניצרעפ ןטמ א טייבראעגנ ןעבָאה

 -םיוא ןיימ ןיא לָאמ ןייא ,ייז ןעשיווצ דיא רעגיצנייא רעד ןיב

 ,ןַאמ ןעטנאקאבנוא ןַא וצ ןעראווענ ןעניוצענוצ טייקמאזקרעמ

 רע .סקסעד יד ןופ םענייא ייב טצעזענדעדינַא ךיז טָאה סָאװ
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 "רעד טציא םהיא בָאה ךיא ?ייוו ,טריסערעטניארַאפ ךימ טָאה

 -ייא ןא יו ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעז

 זיא טייקנירעניינ ןיימ ןופ עכַאזרוא טּפױוה יד .שנעמ רענעג

 בָאה ךיא .דיא ַא יו ןהעזענסיוא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 ןיא סָאד זַא ,טנָאזענ רימ טָאה ןעמ ןוא ,זיא רע רעוו טנערפעג

 -טימ םעד ןעפורעג ןעמ טָאה ױזַא) "רעטרָאּפער רעשיטילָאּפ , רעד

 "סקיטילָאּפ, יד ןוא סעיינ יד טנרָאזַאב טָאה סָאװ ,רעטײברַא

 סָאװ ,אזַא ןעוועג ןיא ןעמָאנ ןייז .(גנורינער-טדָאטש רעד ןופ

 בָאה ךיא .ןעדיא ייב יװ טוג ױזַא ,ןעטסירק ייב טנעגעגנַאב ןעמ

 ?עכיימש ַא טעװ רע זיב ןעטרַאװ ףרַאד ןעמ, :טכַארטעג ךיז

 רעטעּפש .טביירש רע יו טעטכַאנָאעב םהיא בָאה ךיא ,"ןָאט

 רעשיטילָאּפ רעד .רעצעמיא ןעגנַאנענוצ םהיא וצ ןיא לעקיבַא

 לעפייווצ רעדעי זיא ןַאד ןוא ,ןָאטעג לעכיימש ַא טָאה רעטרָאּפער

 זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד ,ןעדנואוושרַאפ רימ ייב

 טָאה רע .?ידוהַאי, רעשטייד רענערָאבענ-רענַאקירעמַא ןַא זיא רע

 .גנומַאטשּפָא עשיריא ןייז ןעטלַאהַאב וצ טכוזעג רעבָא

 טָאה ,ךערּפשעג ןעניצרעהנעפָא ןעמיטניא ןַא ןיא ,לָאמ ןייא

 ייב זַא ,טלהעצרעד רימ טייל עננוי עשירַארעטיל יד ןופ רענייא

 ןענייז רֶאּפ ַא ךָאנ ןוא ייווצ רימ ןעוו ,טייחנעגעלעג רעסיוועג ַא

 ,רימ , : קורדסיוא ןַא טכיורבעג ךיא בָאה ,טסעומשעג ןוא ןעסעזעג

 -ענ רערעהוצ עניימ ףיוא טָאה סָאד זַא ןוא ,"ןעדיא עשיסור

 .קורדנייא ןעטוג ַא טכַאמ

 ןעמ ןומ ,ןעדיא ַא טימ טדער ןעמ ןעוו ,ךילנהעוועגנ ---

 ןעגעװ ןיײלַא טדער רהיא ןוא ,"דיא , טרָאװ םעד ןעדיימסיוא

 .טרהעלקרע רימ רע טָאה --- דיא סלַא ךיז

 "ויצ רעניהעפ ַא ןעוװעג זיא רעטרָאּפער רעשיטילָאּפ רעד
 ,טריסערעטניא םינ םהיא טָאה רוטַארעטיל רעבָא .,שנעמ-סננוט

 רימ :םעד ץוח א .טרעהעג טינ רע טָאה עפורג רעזנוא וצ ןוא

 -רע ךימ טָאה סָאד .טכייװענסיוא רעמיא רע טָאה ךילנעזרעּפ

 ךיא ןעכלעוו ,טוטיטסניא ןיא ,רעליש ןעקָאסַאק םעד ןָא טרעניא

 "שרע העז) עקַאסאק ןעוועג ךיוא ןיב ךיא ?ייוו ,ןעדיימסיוא נעלפ

 ,(871 שזדייּפ ,דנַאב ןעט
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 ,"רעזײטרעװדַא ?עשרױממָאק, ןיא טָאה טייצ רהָאי א ייב

 סָאװ ,יד ןופ רענייא סלַא ,טסייה סָאד ,"קסעד יּפָאק , ן'פיוא

 "נוי א טײברַאעג ,ןעטּפירקסונַאמ טרינערָאק ןוא ןעזעלעג ןעבָאה

 -לעז ַא ןעועג ןיא רע ,דלעיפפָאד סטטיּפ ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנ

 -ָאה עכלעו ,ןערעינַאמ טימ ןוא ,רעליטש א ,רענהעש ןעט

 ןַא ןיא טעװעדַאהענסױא ךיז טָאה רע ןַא ,טנַאזעג תודע ןעב

 -וא סָאד וצ טרעהעג טָאה החּפשמ ןייז ,עילימַאפ רעלעדייא

 ,לָאמ ןייא .ָאייהַא טאַאטש םעד ןיא ?לעסיוטש ןופ עטשרעב

 ,טקרעמַאב רע טָאה ,ןעדיא ןענעוו דיירוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 ריס זיא רע .דיא ַא ןעווענ ןזיא עדייז-רעטלע ןַא רענייז ןַא

 רע טָאה ןָא טלָאמנעי ןופ רעבָא ,שיטַאּפמיס ןעוועג ךיוא רעהירפ

 ,ןח ןעלעיצעּפס ןעמוקַאב רימ ייב

6 

 ,םעסנעפפעטס יד

 ןיא .ןעמַאזוצ שטנָאל ןעסע טפָא ןענעלפ ךיא ןוא סנעפפעטס

 / רעהירפ ןעראוועג גיטרַאפ רעּפייּפ ן'טימ זיא ןעמ ןעוו ,םיבוט-םוי

 ןעסע ןהעג עּפורג עשירַארעטיל עצנַאג יד טגעלפ ,ךילנהעוועג יו
 ,ןעמַאזוצ שטנָאל

 ןהעג ,ךיא ןוא סנעפפעטס ,עדייב רימ ןענעלפ טפָא רהעז

 טייצ ןופ .,זיוה-וצ ןעכוזַאב םהיא נעלפ ךיא ,ןעמַאזוצ ןעריצַאּפש

 רימ ןוא ,רעניד ףיוא יורפ ןיימ ןעננערב ייז וצ ךיא געלפ טייצ וצ
 ,דנעוַא םעד ןעגנערברַאפ ןעטרָאד ןעגעלפ

 יז .עטרידוטשענ א ןעוועג ךיוא זיא סנעפפעטס סעסימ

 ןיא ןוא ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא שזדעלאק טנידנעעג טָאה

 יייז ןעטרָאד) דנַאלשטייד ןיא טעטיזרעווינוא ןַא ןיא ןעוועג ךיוא

 רהיא טניואוװעג טָאה ייז ייב .,(ןעראווענ טנאקאב סָאד ייז ןענ

 עמַאד ענעזעלַאב ,עטנענילעטניא ןַא ,ויקעטנאב סעסימ ,רעטומ

 ןעטלַאהרַאפ רהיא וצ ךיז טָאה סנעפפעטס .טינש ןעטלַא םעד ןופ

 ַא יו רהיא טימ טסַאּפשעג טּפָא ןוא ,רעטומ רענענייא ןַא וצ יוװ
 "ול ערעדנַא ןעמוק ןעגעלפ ייז וצ ,ןעמַאמ ַא טימ טסַאּפש ןהוז

 ,סאלק ןעטעדליבענ םעד ןופ ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטַארעט

 ,ןעוועג סנעפפעטס ןיא גנוי רעניטסול ַא רעטנַאסערעטניא ןַא
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 עטסנרע ןיא סערעטניא ןעטסנרע ןַא טימ ךָאד ןוא רעניציו ַא
 ,טדערעג טינ רע טָאה לָאמ ַא טימ ךס ןייק .םינינע עשירַארעטיל

 ,טסילאנרושז סלַא ,רע זיא -- ןהעז ןעלעוו רימ יו --- רעטעּפש

 ךיוא רע טָאה ןַאד ןוא ,דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא ןערָאװעג טנאקאב

 ייב ,רעבָא טייצ רעד ןיא .רערושטקעל סלא ןעמָאנ ַא ןעמוקאב

 טינ עמרָאפטַאלּפ רעד טימ רע טָאה ,טציא ןעטלַאה רימ רעכלעוו

 רע טנעלפ ןעכערּפשענ טַאװירּפ ןיא ןוא ,תוכייש ןייק טַאהעג

 ,רעטרעוו עכילטע ןענָאזסױרַא --- ןעדייר יו ןערעהוצ ךיז רהעמ

 ךילהערפ ,לעטרעװ ןעטנאסערעטניא ןַא יוזא רעדָא ץיוו ַא טפָא

 רעטייוו ןוא ,ןעניוא עיולב-יורנ ענידכעלייק ענייז טימ ןעלכיימש
 טנעלפ ,טנָאזעג סעּפע טָאה רע תעשב  .עלעקלויל ןייז ןערעכיור
 ,לעכיימש ןעמהענעגנא ןַא םימ ןָאט ןייש א םינּפ רעדנָאלב ןייז

 .ןעטכױלַאב ץיוו םעד ןופ יו ױזַא

 ביל טָאה רע .טנַאסערעטניא ,טבאנאב ,נולק ןעוועגנ זיא רע

 לָאמַא ךיז טָאה ךעלטרעוו ענייז ןיא ןוא ,ןָאט וצ ךָאטש א טָאהעג

 א ןוא .שנעמ רעטונ א ןעועג רעבָא זיא רע ,טפינ טלהיפעג

 .רעמיראוו ַא ןוא רעיירט ַא ןעוועג רע זיא דניירפ

 עשיטסירָאמוה ,עניטפערק ,עצרוק טימ ןעבירשענ טָאה רע

 טלהעפענ טָאה ןעטרָאד ןוא ָאד .טדערעג טָאה רע יו ױזַא ,ןעצַאז

 א ןופ טייקרהָאלק-טינ יד ןעװעג רעבָא זיא סָאד .טייקרָאלס

 ןייז יו יוזא ןעווענ זיא ךארּפשסיוא ןייז .ןעשנעמ ןעלופטנַאלַאט

 טדערעגסױרַא לענש וצ ,ןעזארפ עטקַאהענּפָא ,עצרוק :; ןעביירש

 ןייז טימ ןעווענ זיא סעכילנחע ןוא .נונעג ךילטייד טינ טפָא ןוא

 .ןעזעל וצ רעווש ,ךעלעכירטש עקניצרוק ; טפירשדנַאה

 "ּפִא רעשטייד ןופ בלַאה ,אינרָאפילַאק ןופ ןעוועג זיא רע

 א ןיא סנעפפעטס ןעמָאנ רעד .רעשירייא ןופ בלַאה ,גנומַאטש

 .רעשטייד

 טנעלפ ,ָאד ?העצרעד ךיא עכלעוו ןענעוו ,ןערהָאי יד ןיא =

 טנעלפ רע .רעדיילק ענייז ןעקנעש טייקמאוקרעמפיוא ?יפ רע

 רע .,ךַאז-ּפיצנירּפ ןימ ַא ןעוועג םהיא ייב זיא סָאד ןוא ,ןעצוּפ ךיז

 ןיא סָאד .טדיילקעג םונג ןייז ףרַאד ןעמ, :ןענָאז טפָא טנעלמ

 ".ניטביוו רהעז

 ןעואורּפ טייצ וצ טייצ ןוֿפ ךיא געלפ ןעסעומְש ערעזנוא ןיא
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 ענַארפ רעלאיצאס רעד ןעגעוו רעדָא ,םזילַאיצַאס ןעגעוו ןעדייר

 : טַאהעג טינ דלודענ ןייק רע טָאה וצרעד רעבָא .ןײמעגלַא ןיא

 -- רוטַארעטיל ןעגעװ ןעדייר רעסעב ריִמָאל ,הֶא --

 .ןעלעטשּפָא ךימ רע טנעלפ

 ,ןורכז ןיא ןעבילברַאפ לעיצעּפס רימ ייב זיא עזַארפ יד

 ןָא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש רהָאי יירד ַא טימ ?ייוו

 .ןעדנעטשמוא עיינ עטנַאסערעטניא רעטנוא רהיא

1 

 .םדוגּפאה יד

 ןעשיטַאמַארד םעד ,דונּפאה ןַאמרָאנ ןופ רעדורב רערעגניא ַא

 -פעטס ייב רעטרָאּפער סלא טייבראעג ךיוא טָאה ,רָאטקאדער

 -עלפ ריס ,סנישטָאה ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטשרע ןייז ..ן'סנעפ

 טימ ןיב ךיא ."שטָאה, :טצריקרַאפ ןעפור רעבָא םהיא ןעג

 ,רענאקירעמַא עלַא ןופ ,ןעראוועג טעדניירפאב טנעהָאנ םהיא

 רע טהעטש ,ןעװעג טנאקאב זיא סע ןעוו ןיב ךיא עכלעוו טימ

 -עטניא ןא ןופ ּפיט םעד וצ ןעטסטנעהענ-םא קנַאדעג ןיימ ןיא

 -ַאכ ןייז ןופ טייז רעכילרעסיוא רעד טימ טינ .,סור ןעטנעגיל

 ,סקאסרָאלגנא רעטכע ןַא ןעוענ רע זיא םעד טימ ,רעטקַאר

 ןייז ןופ טלַאטשעג ןעכילרעניא םעד ןיימ ךיא ,יקנעי רעטכע ןַא

 ,טייקכילנעזרעּפ

 -טנעכערעגסיוא ןוא טייקערטיכ ןופ דמערפ ןעוועג זיא רע

 -טנעמַארעּפמעט ַא ,רעגיטכירפיוא ןַא --- ץייגרהע ןופ ןוא טייק

 / ףע'תמא ןַא טימ ןוא טעדליבעג תמא .ן'סעב לעקיטש ַא ןוא רעלופ

 ןעלענינירא ןַא טימ ןעבירשעג רע טָאה ,רעכיב עטוג וצ עביל

 -ניא רעמיא רעבָא ,טכייל ןעוועג רעמיא טינ זיא רעכלעוו ,ליטס

 .גיטכירפיוא ןוא טנַאסערעט

 טימ ,רעטנוזעג א ,ןעסקַאװעג ךיוה םינ ןעווענ ןיא רע

 -לעװ ,עמיטש עװָאסַאב עניטסורב-?ופ ַא טימ ,ןערעטלוש עטיירב

 ,רעטוג ןייז רעכלעוו וצ ןוא ,רוגיפ ןייז וצ טסַאּפעג ךיז טָאה עכ

 "רעדיוו ַא יו טעמכ ןעגנולקעג טָאה רעטכעלעג רעניטסול-סנעבעל

 .ךורּפש

 רעשיסור ַא יװ ױזַא ,סעינָאמערעצ טָאהעג טנייפ טָאה רע



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב | 190

 רעניטכירפיוא ןא יו רעדָא ,ןערהָאי עטס-70 יד ןופ טסיליהינ

 ןיא ,זירַאּפ ןיא ?אטראװק רטרַאמנָאפ םעד ןופ רעלטסניק
 םענעגייא ןַא טלעקיווטנע טָאה קראי וינ ןעוו ,ןערהאי ערעטעּפש

 -ענ שטָאה ןיא ,שזדעליו שטענירג ןיא ,לַאטרַאװק-רטרַאמנָאמ
 רעטסלאקידאר רעד ןיא ןערוניפ רעטנעצ יד ןופ רענייא ןערָאװ

 ךיא סָאװ ,רעבָא רחֶאי עכילטע יד ןיא .,דנענעג םעד ןופ עּפורנ

 ,"רעזײטרעװדַא ?עשרױממָאק , ןיא טכַארברַאפ םהיֹא טימ בָאה
 יו נינייוו ױזַא טריסערעטניא םהיא ןעקנַאדעג עלַאקידַאר ןעבָאה
 -יהינ א ןעוועג רעמיא זיא רעבָא רעטקַארַאכ ןייז  ,ן'סנעפפעטס
 ,רעשיטסיל

 ןעננַאפ םעד ייב טיס א ןעבענעג םהיא טָאה סנעפפעטס
 ,טייצ עיירפ א ןיא ,טפָא רימ ןענעלפ .רימ ןעגעקטנַא ,שיט

 לָאמַא ,ןעמטזוצ דנעוַא ןַא ןעננערברַאפ ךיוא טּפָא ןוא ,ןעסעומש

 ,םענייאניא ן'יוואה טימ

 -טימ ַא טרעהעג ךיוא טָאה עּפורג רעשירארעטיל רעזנוא וצ

 ןיא ןהעג ךיוא ןענעלפ רימ .סדראודע ןעמָאנ ן'טימ רעטײברַא

 רימ ןעבָאה לָאמ עכילטע ןוא ןעמַאזוצ ערעטַאעט עשינַאקירעמַא
 ןייז ,שטָאה ןעכלעוו ןופ ,בולק דראווראה םעד ןיא טכַארברַאפ
 ,רעדילנטימ ןעוועג ןענייז יוואה ןוא רעדורב

 טלעטשעגרָאפ ן'שטָאה ךיא בָאה לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא
 רעד .עטנאקאב ןוא דניירפ עשידיא עניימ ןופ ענינייא רַאֿפ

 ןעבָאה דנעגעג ןעשידיא םעד ןופ ןעּפיט יד ןוא ןעבעל רעגיטסייג !

 רעשירעלטסניק ןוא רעכילשנעמ ןייר ַא .טריסערעטניארַאפ םהיא

 ןעוועג םהיא ןיא סָאד זיא רימ ןוא ,ןעוועגנ סָאד זיא סערעטניא

 ,ןעזייוו ,ןערהיפמורא ןעמונעג םהיא ךיא בָאה .שיטַאּפמיס רהעז
 ,ןעשנעמ עטנאסערעטניא ערעזנוא רַאפ ןעלעטשרָאפ ,ןערהעלקרע
 .ייז ןוא םתיא ןעשיווצ רעשטעמלָאד סלַא טנידעג ןוא

 ןופ סויורעטניא ןוא רעדליב ןעביירש ןעמונעג טָאה רע

 ךיא ."רעזיײטרעװדַא לעשריוממָאק , םעד ראט לַאטרַאװק רעזנוא

 ,סעמעהט עכלעזַא ףיוא ןעבירשענ טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא בָאה

 זיא סע .םהיא ראפ ןעזָאלרעביא סָאד ךיא נעלפ טפָא רעבָא



 121 דנוורפ עיינ

 רע ןהעש ןוא םירָאװ יװ ןהעז וצ ןעוועג טנַאסערעטניא רימ

 .ןעלקיטרַא עכלעזא טביירש

 וצ ,ןעטייקכילנעזרעּפ עשידיא עטנאקאב יד ןופ רענייא

 ,רעזנוצ םוקילא ןעוועג זיא ,טרחיפענניירַא םהיא בָאה ךיא עכלעוו

 ,דנַאב ןעטשרע העז) טעָאּפ-סקלַאפ ןוא ןחדב רעטמהירַאב רעד

 ,(40/-406 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייוצ ןוא 268-860 שזדייּפ
 ןַאד ןוא ,אקירעמא ןיא ןעוועג רהָאי עכילטע ןיוש זיא רעזנוצ
 -טָאר ןעבעל ייוודָארב-טסיא ףױא קורד א ןעטלַאהעג רע טָאה

 בָאה ךיא ,טכוזַאב םהיא רימ ןעבָאה ןעטרָאד .טירטס סרעג
 םהיא בָאה ךיא ואוו ,הנותח רעד ןענעװו טנָאמרעד טעָאּפ םעד
 יד ןענניז ןעמונענ טָאה רע .,1878 ןיא ,אנליו ןיא טרעהעג

 בָאה ךיא .טרעהעגנ ןַאד םהיא ןופ בָאה ךיא עכלעוו ,רעדיל
 יד ןָא גנורעניארע רעלעה רעד ייב ןוא ,ןעננוזענגטימ םהיא טימ

 ןעניױא עניימ ןיא טָאה ,םייה רעטְלַא רעד ןיא ,ןעטייצ עטלַא

 וזַא םירָאװ ,רערט עלַאטנעמיטנעפס ַא טעשטסילבענ אמתסמ

 ,.ןעציטָאנ סע'שטָאה ןיא ןערָאװעג טנעכייצרַאפ סָאד זיא
 "יא םעד ןעגעװו ןעלקיטרַא ענייז עלַא רע טָאה רעטעּפש

 ךוב ַא ןיא ןעבענעגסיױורַא ןוא ,ןעבילקענפיונוצ לַאטרַאװק ןעשיד

 ,?ָאטטעהג םעד ןופ המשנ יד, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -רעוודא ל?עשריוממאק , ןיא ןעמווקנָא ןיימ ךָאנ טייצ עסיוועג ַא
 ןיליירפ עקנַאלש ַא ןעזיוואב עיצקַאדער רעד ןיא ךיז טָאה "רעזיימ

 -נעגילעטניא ַא ,םינּפ ןעטנַאסערעטניא ַא ןוא רָאה עכילטיור טימ

 טָאה טשרעוצ .,ןעסייהעג יז טָאה סיִאב הטינ .עניהעפ ַא ןוא עט

 -ַאמ) רעדירייּפַאק סלַא ךָאנרעד ; ןירעטרָאּפער סלַא טײברַאעג יז
 ןעטקעריד ןייק ןוא ,טדערעג נינייוו טָאה יז .,(ןירעזעל טּפירקסונ
 ערהיא טימ .,ןעמונעג טינ יז טָאה סעיסוקסיד ערעזנוא ןיא ?ייטנא

 םענעי טימ רעדָא םעד טימ ןעכערּפשענ ןיא רעטרעוו עטלהעצעג

 ןעגָאזסיױורַא רעבָא יז טנעלפ ,עיטַארקַאטסירַא רעניטסיינ רעד ןֹופ

 -ַאב רהיא טָאה ןעמ ןוא ןענַארפ עשירָארעטיל ןענעוו גנוניימ א

 .עּפורנ רעד ןופ דילנטימ ַא סלַא טכַארט

 ,ןַאמָאר .ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה ןע'שטָאה ןֹוא רהיא ןעשיווצ

 ייז יורפ ןיימ ןוא ךיא בָאה ןַאד .טַאהעג הנותח ןעבָאה ייז ןוא
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 ןיא ןעגנאנעג רימ ןענייז לָאמ רֶאּפ ַא ןוא ,טכוזַאב לָאמ ענינייא

 ,ןעמַאזוצ רעטַאעט

 -סיימ ןעבָאה ייז ןוא ,ךייר ןעוועג ןענייז ןערעטלע סע'שטָאה

 ןענניירברַאפ ייז ןענעלפ ןעטַאנָאמ רעמוז יד .טזיירעגמורַא סנעט

 "וינ ךרוד ןערהָאפעגכרוד ןענייז ייז ןעוו ,לָאמ ןייא ,ןעטּפינע ןיא

 -ָאה רעייז ןיא דנעווַא ןַא ייז טימ טכַארברַאפ רימ ןעבָאה ,קרָאי

 ,לעט

 -ירשעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמרָאנ ,רעדורב רערעטלע סע'שטָאה
 ,"רעזיײטרעװדַא לעשריוממאק, ן'רַאפ ןעקיטירק רעטַאעט יד ןעב
 -קַארַאכ ן'טימ ךיוא .,שטָאה יוװ רעקנַאלש ןוא רעכעה ןעוועג זיא
 "יהינ רענינעוו ןוא רענעסַאלעג -- שרעדנא ןעוועג רע זיא רעט

 -עג ןעבָאה ןעלקיטרַא ענייז זַא ,טנָאזעג ןעביוא בָאה ךיא .,טסיל
 ןעשיווצ רעננעהנָא ןעמוקַאב טָאה רע ,טיײקמַאזקרעמפיוא ןעגיוצ
 -יטירק ענייז ןופ טלַאהניא םעד טימ יא ןעסאלק עטעדליבעג יד

 רע זַא ,ןעגָאז טגעלפ ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,ל?יטס ןייז טימ יא ,ןעק

 ,"ןח ןעשיטַארקָאטסירַא ןַא ןוא טייקגיהור עשיטַארקָאטסירַא , טָאה

 טינ ןעוועג טּפָא ייז טימ ךיא ןיב ,ןעננוניימ ענייז טפערטאבנא סָאװ
 ןוא ,ןעטייקניהעפ ענייפ טָאה רע זַא רעבָא .,ןענַאטשרעפנייא
 סָאד -- ןעקנַאדעג עטנאסערעטניא טימ רַאבטכורפ זיא חומ ןייז זַא
 .ןענעקרענַא טזומעג רערעדעי טָאה

 -נא ,גנולעטשרָאפ ַא ןהעז ןעטעבעג רימ רע טָאה לָאמ ןייא
 -כיוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ ירד .םהיא טדָאטש

 -קַאמ , ס'רעיּפסקעש טליּפשעג טָאה ןעמ .ןָאזיס םענעי עטסניט
 עסירטקַא עשיליוּפ יד טָאהעגנ טָאה עלָאר-טּפיױוה יד ןוא ,"הטעב

 שילגנע .טמהירַאב-טלעוו ןעוועג ןאד זיא עכלעוו ,אקסעשזדאמ
 ,טנעצקַא ןעשילוּפ רהיא ןופ גנַאלקּפָא ןַא טימ טדערעג יז טָאה
 "רַא רעיּפסקעש רעטסעב רעד רַאפ טנעכערעג ךיז יז טָאה ךָאד ןוא
 םענעי רהיא בָאה ךיא  .ךַארּפש רעשילננע רעד ןיא ןיטסיט

 קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעזעג דנעווא

 .טשיוטנע
 -ירק ַא ןעבירשענפיוא ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא
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 "יא טָאה דונּפאה ןאמרָאנ ןעוו .,ןעננונייצרעביא עניימ טיול קיט
 ןיא רעטסניפ ןערָאװעג םהיא זיא ,טּפירקסונַאמ ןיימ ןעזעלעגרעב

 טלָאװ סָאד ! ַאקסעשזדאמ םַאדַאמ ןעסייר-רעטנורַא ,ןעניוא יד

 עמהענעננאנוא ןַא ןעפַאשעג טלָאװ סע .,םשה לולח א ןעוועג טושּפ

 ןופ ןעטלַאהעג קרַאטש עקַאט ןיילַא טָאה רע ןוא  ,עיצַאסנעס
 ןוא ,ןהעזעג לָאמ ַא ןיוש "הטעבקַאמ , ןיא רהיא טָאה רע .רהיא

 רע .ןעוועג ןעלעפענ רהעז ךיוא םהיא יז זיא עסעיּפ רעזיד ןיא

 רימ טָאה רע ןוא ,שנעמ רעלעדייא ,רעדלימ ַא ןעוועג רעבָא זיא

 -רָאד ןוא ָאד זַא ,טגָאזעג רָאנ רע טָאה ;ןענידיילאב טלָאװעג טינ

 ױזַא .?ןעכאמ רעכייוו עלעסיבַא , ןעזומ קיטירק ןיימ ןעמ טעוװ ןעט

 -ירשענרעטנוא טינ ןעקיטירק יד ףיוא ןעמ טָאה ןעמָאנ ןייק יװ
 .טראענ טינ רימ סָאד טָאה ,ןעב

 ןיימ זַא ,ןענופעג ךיא בָאה ,גנוטייצ יד סױרַא זיא סע ןעוו

 -ביול עמירַאװ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ זיא קיטירק עניטסניגנוא

 .ןעטעבענ טינ ןעביירש ןעקיטירק רימ רע טָאה רהעמ ,גנאזעג

 -טּפיוה רעד ןערָאװעג ןאמרָאנ זיא רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא

 ןעועג ןאד זיא רעכלעוו ,"ילקיוו ס'רעיללאק , ןופ רָאטקַאדער
 -עמַא ןיא לַאנרושז-ןעכָאװ רעטסכייר ןוא רעטסטיירּפשראפ רעד

 -רַא:טייל יד ןעבירשענ לַאנרושז םעד רַאפ טָאה ןייֵלַא רע .אקיר

 ,םש ַא ןעמוקַאב ךיילג ןעבָאה ייז ןוא ,ןעלקיט

8 

 עטנאקַאב -- .ןאקנָאד -- .סרוועפעל יד -- .םיוואה יד
 .ןעמענ

 ַא ךיא .שטָאה יװ ּפיט רעדנַא ץנַאנ ַא ןעוועג זיא יוװָאה
 יֹזַא טינ רעבָא ,רעכיב וצ עביל עפיט ַא טימ ךיוא ,רעניהעפ

 ןעשנעמ סלַא ןעמָאנ א ןעבָאה סיקנעי יד .,רע יװ טמיורטרַאפ
 רע טָאה גנוהיצאב רעזיד ןיא .שוח ןוא לכש ןעשיטקַארּפ טימ
 ,חומ ןעשיקנעי טכע ןַא טָאהענ

 ענייז ןופ גידנעננירד ןוא ,רעקנעד רעטונג ַא ןעוועג זיא רע

 ַאזַא ןיא זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ךיא געלפ ,רוטַארעטיל ןענעוו דייר
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 רעטונ ַא ןעמוקענסױרַא םהיא ןופ טלָאװ ,דנַאלסור יוװ דנַאל

 ,רעקיטירק
 -ירק יד ןיא ןעמַאזוצ טיײברַאעג רימ ןעבָאה טייצ עשביה ַא

 ףיוא ךיא ןוא ,סעיינ עניימעגלַא יד ףיוא רע) ןעטכירענ לַאנימ

 -רַאפ ןעדנוטש עליפ רימ ןענעלפ טּפָא ןוא ,(ןעסעצָארּפ עסיורג יד
 .רוטַארעטיל ןענעוו סנעטסיימ --- ןעסעומש ןיא ןעגנערב

 ןייז .בוטש ןיא םהיא ייב טסאנ רעטּפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא

 ,הטואס רעכילדניירפטסַאנ רעצלָאטש רעד ןופ רעטכָאט יד ,יורפ
 .עטסָאבעלַאב עכילדניײרפטסַאנ ַא ןעוועג זיא

 ַא ןעננאפעננָא ךיז טָאה ןע'רוועפעל טימ טפַאשדניירפ ןיימ
 ןוא ןע'שטָאה ,ןע'םנעפפעטס טימ יװ רעטעּפש ייווצ רעדָא רהֶאי

 -ָאועג טלעקיווטנע זיא םהיא טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ,ן'יווָאה

 רימ טָאה רע סָאװ ,ןעטּפירקסונַאמ יד ךרוד ,נידנעטשטסבלעז ןער

 ,ןינע ןַא טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ןעצציקס ענייז .ןעזיוועג

 ,טירטס ללָאװ : םינלעב רעמיא ןענייז ןעלַאנרושז יד ןעכלעוו ףיוא

 -ַאט טאהעג ךילקריוו רע טָאה ,טנָאזעגנ ןיוש יו ,ןוא ,עזרעב יד

 ,ןעמונעג םהיא ייב ייז ןעלַאנרושז יד ןעבָאה .טנַאל

 ,םינּפ ן'טימ רעטומ רעשינַאּפש ןייז וצ ךילנע ןעוועגנ זיא רע
 -וועדייר א .רעטקַארַאכ ן'טימ ךיוא ,ןעגנוהיצַאב עסיוועג ןיא ןוא

 -ענ רוטַאנ ןייז טימ רע זיא ,רעגיטסול ַא ,רעגידעבעל ַא ,רעניד

 ,ןעדיא ַא רעדָא רענעילַאטיא א ,זיוצנַארפ א וצ רעטנעהענ ןעוו

 ןיא םהיא טימס .רעדנעלגנע ןַא רעדָא ,רענַאקירעמַא ןַא וצ יװ

 ןוא .ערעדנַא יד טימ יו ןערעו וצ טנעקַאב ןעוועג רעטכייל

 זיא קיטסירטעלעב ןיא סערעטניא ןעכילטפַאשניימענ רעזנוא טימ

 -נעהָאנ א ןיא ןערָאװעגנ טלעקיווטנע ?לענש טפַאשטנַאקַאב רעזנוא
 .טפאשדניירפ עט

 רענייא זיא ,"סדנאב יד דנע ןעמואוו יד, ךוב רעטשרע ןייז

 סָאװ ,ןעגנולהעצרע עצרוק ןופ רעדנעב עטסלופטנַאלַאט יד ןופ
 : .שילננע ףיוא ןענישרע ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז

 םהיא ןופ טלָאװ ,ךיירקנארפ רעדָא דנַאלשטיײיד ,דנַאלסור ןיא

 -ענ ךיוא רע טָאה ָאד .טסירטעלעב רעניטכיוו ַא ןעמוקענסױרַא

 רעלטסניק סְלַא רעבָא טנַאלַאט ןייז .,טײקמַאזקרעמפיוא ןעניוצ
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 סְלַא טייקניטעהט ןייז טימ ןערָאװעג טשימעננעמַאזוצ דלַאב זיא

 ַא ןעמוקַאב טָאה רע  ,רָאמוה ןייז טימ ןוא טסילַאנרושז עזרעב

 ןעננולהעצרע עשיטסירָאמוה עטכייל ןופ רעביירש סלַא ןעמָאנ

 ןעביירש וצ .טירטס ?לָאװ ףיוא ןעבעל ןעטנאלוקעּפס םעד ןֹופ

 טרעהעגפיוא טינ לָאמ ןייק טָאה ,ןעכַאז עשירעלטסניק עטסנרע

 .ןעניילּפָא ץלַא ,רעבָא ,סָאד טגעלפ רע ,לַאעדיא ןייז ןייז וצ

 ןעלהָאצ ןעמונעג םהיא ןעמ טָאה ןעכַאז ערעניליב יד רַאפ

 ,ךַאזרוא טּפיוה יד ןעוועג טינ ןיא סָאד רעבָא .,ןעזיירּפ עכיוה
 -העצרע ערעסעב ןעביירש ףופ ןעטלַאהעגקירוצ םהיא טָאה עכלעוו

 -- ךיוא םעד ןהֶא גונעג טכַאמענ רע טָאה דלעג םירָאװ .ןעגנול

 -יײיטרעװדַא ?עשריוממאסק , ןיא טייברַאעג ךָאנ טָאה רע ןעוו וליפא

 -יּפש ןעמונעג ןייֵלַא רע טָאה ,טירטס ללָאװ ףיוא נידנעייז ,?רעז

 -רעּפ ןוא ןעטייקניהעפ ענייז קנַאד ַא ןוא ,עזרעב רעד ףיוא ןעל

 רע טָאה ,ןעטנאלוקעּפס עסיורג יד טימ טפאשטנאקעב עכילנעז

 -וס עסיורג יד ןעוועג ?חומ טלָאװ רע .גלָאפרע טאהעג ייברעד

 -ירטס ?לָאװ עטכייל ענייז רַאפ טלָאצעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמ

 רעבָא .,קרעוו עשירעלטסניק וצ ןעבענענּפָא ךיז ןוא ,תוישעמ רעט

 טנעקעג טינ טָאה רע ןוא ,רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענייז תוישעמ עזיד

 טכייל עזיד .,ןעמָאנ ןעדנעסקַאװ ַא ןופ םזיטעננַאמ םעד ןהעטשייב

 עטוג תמא ענייז טינ ןוא ,תוישעמ טירטס ?לָאװ עשיטסירָאמוה

 .טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןופ לַאװק רעד ןעוועג ןענייז ,ןעגנולהעצרע

 הנותח טהעגנ רע זַא ,דוס ַא טיורטרַאפ רימ רע טָאה לָאמ ןייא

 ןעמוקעגרָאפ דלַאב זיא הנותח יד .ןירעטערקעס ןייז טימ ןעבָאה

 ,ןעכוזַאב ייז ןענעלפ יורפ ןיימ טימ ךיא ןוא

 ןעועג זיא טייצ רענעי ןיא עטנַאקַאב עטונ עניימ ןעשיווצ
 זיא רע ,ןאקנָאד ןַאמרָאנ ןעמָאנ ן'טימ רעלעטשטפירש רעגנוי ַא
 -ניא ַא טימ ,רָאה עצרַאװש טימ ,רערַאד ַא -- עדענעק ןופ ןעוועג
 ןעגידעמעש ַא ןָא טרעניארע רימ טָאה רעכלעוו ,םינּפ ןעטנעגילעט

 .ענייפ עמומ ןיימ ייב "נָאט, א ןעסע טנעלפ סָאװ רוחב"הבישי

 -רַאעג רע טָאה ,ןערָאװעג טנַאקַאב םהיא טימ ןיב ךיא ןעוו
 ךיז בָאה ךיא .?טסָאּפ גנינוויא, רעד ןיא רעטרָאּפער סלַא טייב
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 -פעטס ןעוו ,ןַאד --- ,עיצקַאדער רענעי ןיא ןעפָארטענ םהיא טימ

 .רָאטידע-יטיס טנעטסיסַא ןעוועג ןעטרָאד זיא סנעפ

 -- רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע ןעוועג זיא סָאד -- לָאמ ןייא

 םעד ןעביירשַאב וצ טנעמניַאססַא ןַא ןעבעגעג רימ סנעפפעטס טָאה
 רעד ןופ טייוו טינ ,טירטס ןָאטגנישַאו ףיוא ,?אטרַאוװק ןעשיריס

 רַאפ ןעבירשַאב לָאמט ַא לַאטרַאװק םעד טָאה סנעפפעטס .,ירעטעב
 טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןעטרָאד זיא רע ןוא ,"טקָאּפ גנינוויא , רעד

 -דַא ערעייז ןעבענעגנ רימ רע טָאה ,רעיריס עטנאסערעטניא רַאּפ ַא
 ,ןעדנוטש עכילטע טכַארברַאפ דנענענ םעד ןיא בָאה ךיא .,ןעסער
 .ןאקנָאד ןעוועג ךיוא עדארגנ ןעטרָאד זיא ןַאד ןוא

 (*לַאטרַאװק ןעגיזָאד םעד ןופ רעניואוונייא יד ןענעוו בָאה ךיא
 -יירש וצ ןעניז ןיא טאהעג בָאה ןוא ,לעקיטרַא ןַא ןעבירשעגפיוא
 רעייז טָאה רענעלּפ עשירַארעטיל עלעיצעּפס ןייק ,םענייא ךָאנ ןעב
 ךיז טָאה ,רעבָא ,ןאקנאד .ןעפורעגפורַא טינ רימ ןיא לַאטרַאוװק
 .קרָאידוינ ןיא ןעבעל רעייז ןופ גנולהעצרע ןַא ןעביירש ןעמונענ

 ןעטמיורטרַאפ א ןענעו על'השעמ ַא ןעבירשעגפיוא טָאה רע

 ןעלַאנרושז ערעסעב יד ןופ רענייא ןוא ,רעליּפש-?עדיפ ןעשיבַארַא

 ,טקורדענּפָא סָאד טָאה

 ןופ טערטרָאּפ ַא סלַא ,דליב-סנעבעל ַא סלַא גנוטיײדַאב ןייק
 .עיזַאטנַאפ ַא ןעווענ זיא סע .טַאהעג טינ סָאד טָאה ,ןעשנעמ ַא
 ןייז טנעקעג טנַאקיזומ רעבלעז רעד טָאה ,רעבַארַא ןַא טדָאטשנא

 -ניפענ טָאה ךַארּפש יד רעבָא .רענַאידניא ַא רעדָא רעטָאט ַא

 טַאהעג טָאה על'השעמ יד .ןעברַאפ עלופסינמייהעג טימ טלעק

 | .ךיז ןיא רעביוצ ךפ ַא

 ןעועג ןעמ זיא "טסָאּפ גנינוויא, רעד ןופ סיִפֶא םעד ןיא

 טינ רע טָאה ,גנוטייצ רעד רַאפ טײברַא ןייז טיפ ,טשאררעביא

 טינ טסָארּפ ךיז טָאה סע .טײקמַאזקרעמפיוא םוש ןייק ןעניוצעג

 ַא .ןעוריס ןופ רעבַארַא ןעוועג ךילקריוו ןענייז ייז ןופ ליומ ַא (*
 -וורישיבַארַא ערעדנַא ןופ ןוא ןעטפוגע ןופ ןעוועג ןענויז ,רעבָא ,לוומ

 -ונייא .ןעטסירק ןעוועג עלַא ייז ןענויז עיגילער ןיא .ןעדנעגעג עדנעד

 -ָארּפ עגונווא ןוא עשיליוטַאק-םיור עגינויא ,עשיליוטַאק-שיכירג עג

 .ןעטנַאטסעט
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 רע .ןאקנָאד ןעבירשענפיוא טָאה גנולהעצרע יד זַא ,טביולנענ
 ,טקרעמַאב טינ רעהירפ סָאד טָאה רענייק ןוא טעֶאּפ ַא ןעוועג זיא

 .ןעגנולהעצרע ערעדנַא ןעבירשעג רע טָאה ךָאנרעד

 -רַא רעשיטסירטעלעב ןיימ ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רע

 .ןעמַאזוצ שטנַאל ןעסענענ לָאמ עכילטע ןעבָאה רימ ןוא טייב

 -עג ביל טָאה רע .ןעווענ טינ רע זיא רעדייר רעסיורג ןייק

 יו רחעמ ןעמיורט וצ ןוא ,ןעדייר וצ יו רחעמ ןעטכַארט וצ טָאה

 ,ןעגנולהעצרע ענייז ןיא טקרעמענ ךיז טָאה סָאד ןוא ,ןעטכַארט וצ
 -קַארַאכ ןעט'מולח'ראפ שיטעָאּפ ַא טָאהעג ךיז ןיא ןעבָאה עכלעוו

 -ליז-דלָאנ א ןיא טליחעגנייא ןעוועג ןענייז ןענָאזרעּפ ענייז ,רעט

 שיילפ ןייק ןהעזעג טינ ךיז טָאה סע ןעכלעוו ךרוד ,ןאמוט םענרעב

 ,.טולב ןייק ןוא

 "יא רעבָא זיא ערעירַאק ןייז .ןעסקָאװעג זיא ןעמָאנ ןייז
 .טיוט ןעניטייצהירפ א ןופ ןערָאװעג טקאהעגרעב

 -ריוממאק  רענידטלסָאמַאד רעזנוא ןופ רעדילנטימ עכילטע

 ןיא טנַאקַאב ןערָאװעג ךָאנרעד ןענייז ,עּפורג "רעזייטרעװדַא לעש

 -עג זיא יוואה .,קיטסילַאנרושז ןוא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד

 סדונּפאה יד :לַאנרושז ןעגיטכיוו ַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןערָאװ

 ,ןעטסינָאטעילעפ ןוא ןעטסיצילבוּפ סלַא ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז

 -פירש טרָאס ןעסיוועג ַא טימ ןערָאװעג טמהירַאב זיא סנעפפעטס

 ןערעטייוו .ַא ןיא ןערעוו טלהעצרעד טעװ סע עכלעוו ןענעוו ,ןעט

 "רע ענייז טימ ןעמָאנ ַא טכַאמענ ךיז טָאה רוועפעל ; לעקיטרַא

 -ייברַאטימ ןעננוי ַא ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד עזיד וצ .,ןעגנולהעצ

 טיײקמַאזקרעמפיוא ןעגיוצעג טָאה רעכלעוו ,ןָאסליג ףלאר יַאר רעט
 ,ןעלַאנרושז ערעסעב יד ןיא ןעננולהעצרע טימ

9 

 ,זירּפרוס ַא

 רענַאקירעמַא ןא ןעוועג ןיא רָאטקַאדער טייטסע-לעיר רעד

 ןאמ רעגירהָאי-לעטימ ,רענהעש ,רעכיוה א ,שיררעּפ ןעמָאנ ן'טימ

 רעדייא ,קעװַא זיא רהָאי ַא ןופ טנעהָאנ ,דרָאב עצרַאװש ַא טימ
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 רימ ןענייז טנַאקַאב ןוא ,ןערָאװעג טנַאקאב םהיא טימ ןיב ךיא

 : רענייטש ןעדנענלַאפ ן'פיוא ןערָאװעג

 -ענרָאפ ךיז טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקענוצ רע זיא לָאמ ןייא
 זיא עכלעוו ,גנורהעלקרע ןַא טכַאמענ ייברעד טָאה רע .טלעטש
 ,זירּפרוס ַא ןעוועג רימ רַאפ

 טָאה --- טסילַאיצַאט ַא טייז רהיא זַא טרעהעג בָאה ךיא --

 ליוו ,םזילַאיצַאס ן'טימ ךיוא ךיז ריסערעטניא ךיא -- .טנָאזעג רע

 ןעטסקענ רעניד וצ ןענָאה ֹוצ ךייא ןעגינעגרַאפ םעד ןעבָאה ךיא

 .נָאטנוז

 ןופ עכילטע ןעדַאלנייא ךיוא טעוו רע זַא ,טנָאזעג טָאה רע

 -ניא עכלעוו ,סענזיב טייטסע-לעיר םעד ןופ ןעשנעמ ,דניירפ ענייז

 .עעדיא רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ ךיֹוא ךיז ןעריסערעט

 ךיז געלמ ךיא ,ןעטייוו ןופ רָאנ ןהעז םהיא ךיא געלפ רעהירפ

 ,דנַאב ןעטייווצ העז) ןע'שטיוועש וצ ךילנע זיא רע זַא ,ןערעלק
 רעד ףיֹוא ןע'שמיוועש ייב .(1023-102 ןוא ,89-88 סעשזדייּפ
 רעטעדליבעג רעד ןוא ץירּפ רעד ןעסָאנענסיױא ןעוועג זיא טכיזעג

 -עטניא ַא ןופ ןהעזסיוא םעד טָאהעגנ טָאה שיררעּפ דנערעוו ,ןַאמ

 גננעװַאב רעזנוא ןיא סערעטניא ןייז .ןַאמסטפעשענ ןעטנעגיפ

 .גנושארעביא עמהענעננא ןא ןעוועג רימ רַאפ זיא

 םהיא ייב ןעוועג ךיא ןיב ,רחוא סנייא םורַא ,גָאטנוז ןעטסקענ

 בָאה ,עילימַאמ ןייז ןוא םהיא ץוח ַא .,(ןילקורב ןיא) זיוה ןיא

 א טאהענ רימ ןעבָאה רעניד ךָאנ .,טסענ עכילטע ןענופעג ךיא

 טאהעג ןעבָאה דניירפ ענייז ןוא שיררעּפ .עיסוקסיד עשימייה

 טאהעג ןעבָאה ייז .קרעוו עשיטסילַאיצַאס רָאּפ ַא ןעזעלענרעביא

 טריטַאבעד טָאה ןעמ .טרעפטנעעג ייז ףיוא בָאה ךיא .תוישק

 סע'שזדרָאשזד ירנעה ןענעוו ךיוא רָאנ ,םזילַאיצַאס ןעגעוו רָאנ טינ

 ןיא טסענ יד ןופ רענייא ןעכלעוו ןופ ,"ירָאעהט סקעט לעגנניס ,

 .רעגנייהנא ןא ןעוועג

 -וצ טפָא עיצקַאדער רעד ןיא שיררעּפ טנעלפ ןָא טלָאמעי ןופ
 -עג םהיא בָאה ךיא .ןעסעומש ןענעלפ רימ ןוא רימ וצ ןהענ

 ,טזילַאיצַאס רעביא ןערושָארב ןוא רעכיב עכילטע ךָאנ טכַארב

 "עו טימ ,"םאש , ןיא שנעמ רעניצנייא רעד ןעוועגנ זיא רע

 .ןינע ןעזיד ןעגעוו ןעדייר נעלפ ךיא ןעמ



 199 דנוירפ עיינ

610 

 ,םעצָארּפ םופיירד רעד

 -יארע "רעזייטרעודַא ?עשריוממאק , עטסלעה עניימ ןעשיווצ
 םעד טימ ןעדנוברַאפ זיא עכלעוו ,ענעצס ַא ךיז טניפעג ,ןעגנורענ

 -קַאדער ןעגנַאל םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יִז ,סעצָארּפ סופיירד
 .1899 ,רעבמעטּפעס ןעט-9 םעד ,תבש ,רעמיצ-סנָאיצ

 -עג סופיירד ןאטיּפַאק ןענעוו ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םוצ

 -עג ןַאד ןעבָאה רימ .גָאטנוז ַא ןעוועג זיא סע .1898 ןיא טרעה

 יורפ ןיימ .טוטיטסניא רעּפוק ןעבעל ,טירטס רעט-פ ףיוא טניואוו

 -וינ רעד ןופ עבאנפיוא-סגָאטנוז יד ןעזעלענ ןוא ןעסעזענ זיא

 ןעטלַא ןיימ ייב ןעסעזעג ןיב ךיא ןוא ,"ססערּפ, גנוטייצ רעקרָאי

 -רעד ןעוועג זיא "?ססערּפ, רעד ןיא ,ךוב ַא ןעזעלעג ןוא קסעד
 רעטעררַאפ ַא רַאפ טרהעלקרע ןע'סופיירד טָאה ןעמ יו ,טלייצ

 -ייז ןעסירענּפָארַא םהיא ייב עינָאמערעצ עשירעטילימ ַא טימ ןוא

 -עננואווצעג םעד נידנערישרַאמ .ןערעטלוש יד ןופ ןעטעלָאּפע ענ

 ךיוה רע טָאה ,ןעקיױוּפ יד ןופ שיורעג םעד רעטנוא ,שרַאמ םענ

 -נוא ןא טלייטרואראפ רהיא , : ןעירשעגנ ןוא ּפָאק ןייז ןעטלַאהעג

 "! ןעשנעמ ןעגידלוש

 ןעזיד יצ טייקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצענ טָאה יורפ ןיימ

 ,לעקיטרַא

 ,טגָאזעג יז טָאה --- ,גידלושנוא ןיא רע זַא ,?להיפ ךיא ---
 ןענייז ןעטייהלעצנייא ןייק יו ױזַא זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא

 .ןעסיוו טינ ךָאנ ןעמ ןעק ,ָאטינ

 רענינייוו ךס ַא טקורדענ ןַאד ןעבָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא
 -יירד רעד ןופ ןעטייהלעצנייא יד .טנייה יוװ ,סעיינ עשיאעּפָארייא

 זייוכעלסיב .םאזננַאל ןעמוקעננָא זנוא וצ ןענייז עטכישעג סופ

 ,ןעטרָאד .ןערָאװעג טנַאקַאב עטכישעגנ רעד טימ רימ ןענייז רעבָא

 רעד ךָאנ ננורעלקרע ןייא ןערָאװעג טכַאמענ זיא ,ךיירקנארפ ןיא

 ;ענירטניא עסיורג יד ןערָאװעג טקעלּפטנע זיא סע  .רערעדנַא

 ןעשיווצ ףמַאק רערעטיב רעד טלעקיװעגרעדנַאנרַאפ ךיז טָאה סע

 -גינייארעפ יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןעטנאגירטניא ןוא רעשלעפ יד

 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טייקניטכערעג ןוא תמא ןופ ןעטפערק עט
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 -ָאסבַא ןיא סופיירד זַא ,גָאט רעד יו רָאלק ןעוועג ןיוש זיא סע

 ן'טימ רעציפָא ןֵא רָאג זיא רענידלוש רעד זא ; גידלושנוא טול
 | ,יזַאהרעטסע ןעמָאנ

 ןענייז ,טלעוו יד טרעדורעגפיוא ןיוש טָאה סייק יד ןעוו ,ןַאד

 ןיא סע .רהיא טימ לופ ןעוועג ךיוא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד

 (*,עיצַאסנעס-טלעוו א ןעוועג

 ,1899 ,רעבמעטּפעס ןעט-9 םעד ,תבש ןעטנָאמרעד םעד ןיא

 .(ןנער ןיא) טּפשמ ןעטייווצ סע'סופיירד ןופ םולש רעד ןעוועג זיא

 טנעטעג ןעמ טָאה טונימ עדעי .,ןעשעּפער ןעניולפעג ןענייז סע

 .גנודיישטנע יד ןעטרַאוװרע

 ַא ןיא ,רָאטקַאדער ףַארגעלעט םעד ןעבעל ןעסעזעג ןיב ךיא

 .רעניהורנוא ןַא ,דלודעגנוא ןופ רעכיפ

 -ַאװש ַא רָאנ טַאהעג ןעבָאה רעטייברַאטימ יד ןופ בור סָאד

 זַא ,טסואוועג רעבָא ןעבָאה ייז .סעצָארּפ םעד ןעגעוו ףירנעב ןעכ

 זַא ,ןוא רעריטרַאמ ַא רַאפ ןע'סופיירד ןעטכַארטַאב ןעדיא עֶלַא

 -נעטרַאװ ,טסגנַא ןוא דלודעגנוא ןופ ץרַאה סָאד טּפַאלק רימ ייב

 עיטַאּפמיס ןעזיװעגסױרַא ןעבָאה ייז .טקידרעװ םעד ףיוא גיד

 .ןעלהיפעג עניימ וצ

 -עט םעד ןעטסיפַארגעלעט ייווצ יד ןופ רענייא טָאה ךילדנע

 -לעוו ףיוא ,ריּפַאּפ ןעניוב ןעלענ ַא טגנַאלרעד רָאטקַאדער-ףַארנעל

 יד ןעבירשעגפיוא ,רעטײרּפײט ןייז ףיוא ,טשרָאקָא טָאה רע ןעכ

 "רעביא טָאה רָאטקַאדער-ףַארנעלעט רעד .ןנער ןופ עשעּפעד עטצעכ

 "רעביא רימ רע טָאה ,דיילטימ טימ לופ קילב א טימ ,ןוא ןעזעלעג

 .ריּפַאּפ םעד ןעבעגעג

 -נעמָאקער א טימ רעבָא ,"גירלוש, ןעוועג זיא טקידרעוו רעד

 םיליפ ,רָאטקַאדער רהיא ךילכעוטּפיוה ,"טַאלב דנעבָא; ס'ןָאילעד (*

 .גודלוש זיא םופיירד זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה ,ץנַארק

 :טקנוּפדנַאטש ןעגוטכיר םעד ןעמונעג טָאה ,רעדיוו ,"סטרעוורָאפ , רעד

 עטספרַאש וד ןוא ןע'סופיירד וצ עיטַאּפמיס עטספוטמ יד ןעזיוועגסיורַא

 .ןעטנַאגורטניא יד ןעגעג גנוטסורטנע
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 רהֶאי ןהעצ ןעוועג ןיא קסּפ רעד ןוא ,"תונמחר , ףיוא עיצַאד

 ,סינגנעפענ

 טקירדענסיוא ןעבָאה ערעדנַא יד ןופ עכילטע ןוא סנעפפעטס

 .ןערעױדַאב

 "יא ערעייא טימ ןהעז ךיז ןהענ ,ךילניישרַאו ,טליוו רהיא --

 ,טנָאזעג רימ וצ סנעפפעטפ טָאה -- דניירפ עשיד

 ןָאשזיוויד 141 ףיוא ,עפַאק ס'קיררעה ןיא קעװַא ןיב ךיא

 .ןעסָאנעג ערעזנוא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןעגעלפ סע ואוו ,טירטס



 .לעטיּפאק רעטפניפ

 .טײברַא-סננוטייצ ןיא רוטַארעטיל

1 

 .םגניּפילק גרַאב ַא ןופ

 לעשריוממאק , םעד ןופ "סגניּפילק , טימ גרַאב א טגיל רימ ייב

 ןעוװעג םהיא טימ ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד ןופ "רעזײטרעװדַא
 סטרָאּפער יד ןופ לייט ַא ןעטלַאהטנע סגניּפילק יד .ןעדנוברַאפ

 .גנוטייצ רעד רַאפ ןעבירשעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא

 "םואה,, ַא ןיא גָאטנוז ןעצנַאנ ַא טכַארברַאפ ךיא בָאה לָאמ ןייא

 דנעלייא גנָאל ףיוא ןענַאטיּפַאק-ספיש עטלא רַאפ (םינקז בשומ ַא)
 -ַארפ ייז טלעטשעג ,טסעומשעג ייז טימ בָאה ךיא ,ואוו-ץענרע
 עװַאקישט ,ןערהאפעגנ ,ןעגנורהַאפרע ענילָאמַא ערעייז ןעגעוו ןעג
 ןעכַאז עטנאסערעטניא טרעהעגנא ךיז בָאה ךיא .,ןעננובעלכרוד

 .ןעּפיט ענינייא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא ןוא לָאצ ַא ןהָא

 -ענ ךיא בָאה ןענַאטיּפַאק-ספיש עטלַא יד ןופ םענייא טימ

 וצ רעדיוו םהיא ןעטעבעג רימ טָאה רע .טייצ עגנַאל א טסעומש
 ןיהַא ךיא ןיב ,גָאטנוז ַא ןיא ,םורַא ןעכָאװ רֶאּפ א ןיא ןוא ןעכוזַאב

 ַא םענייז וצ טרהיפעגקעווַא רימ טָאה רע .לָאמ ןעטייווצ ַא ןעמוקעג

 םייב ןעוועג זיא'ס ."םואה, םעד ןופ טייוו טינ ,ןעטנַאקַאב ןעטונ
 "נענ רימ ןעבָאה ייז ןוא ,דנואס דנעלייא גנָאל םעד ןופ גערב

 .עלעטכַאי ןעקניניילק ַא ףיוא ךיז ןעפיש ןעמ

 ןיא גָאט רעד ןוא גָאטימכָאנ רהוא ריפ םורַא ןעוועג זיא סע

 רעיולב רעד ןוא יולב ךילטרעצ לעמיה רעד --- רענהעש ַא ןעוועג

 טימ לופ ןעוועג זיא רעסאו עיולב חטש ַא ,ל?עגיּפש ַא יו גיהור םי
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 ןעלגעז עטרעדנוה יד .(ךעלפיש לעגעז) "םטואב-טעק , עסייוו

 .ךעלעגיופ-רעמוז עסייוו הנחמ ַא יו ןהעזעגסיוא ןעטייוו ןופ ןעבָאה

 רנעג טָאה ןוז יד .טייצ עשכיה ַא טפישעגמורַא ךיז ןעבָאה רימ

 -נַאנרַאפ טיור ךיז טָאה לעמיה םעד ןופ לייט ַא .ןהעגרעטנוא ןעמ

 -ַאלפ ענרעדליג טימ ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה ?ייט ַא ןוא טהילנעג-רעד

 ןיא .לעקנוד-בלַאה ןוא ליטש ןעוועג זיא םורַא-ןוא-םורַא .ןעמ

 ן'פיוא טהעז רהיא סָאװ סָאד זַא ,ךייא ךיז טכוד טנעמָאמ אזא

 .טלעוו רענעי ןופ ענעצס ַא --- ?עמיה ןערעטניה ןופ זיא ,פעמיה

 בָאה ךיא .םעד ףיוא ןעזיוועגנָא רעטײלגַאב עניימ בָאה ךיא

 יו סיוא ןעהעז סָאװ סטוָאב-טעק הנחמ רעד ןענעוו טלעּפאלפענ

 "יו ןוא ;רעסַאװ ןעיולב ןעליטש ן'פיוא ,ךעלעניופ-רעמוז עסייוו

 .לעמיה ןעדנעמַאלפ ן'פיוא ןעזיוועגנָא רעד

 ,"ןהעש ךילקריוו, זיא סע זַא ,טרעפטנעעג ץְלַא ףיוא ןעבָאה ייז |

 ,ןהעועג בָאה ךיא .ןענעו אצוי ןופ רָאנ רעבָא ,"ןהעש רהעז ,

 ןעגיװשנַא ךיוא ןיב ךיא ןוא .ןענייווש רעסעב ךיז טליוו ייז זַא

 .ןערָאװעג
 : רימ וצ ןעפורעגבָא ךיז ןַאטיּפַאק רעד טָאה לעסיבַא רעטעּפש

 ? תמא טינ ,זעיגיפער רהעז ןייז טזומ רהיא ---

 ,טגערפענ ךיא בָאה -- ? סָאד רהיא טהעז ןענַאװ ןופ ---

 .טלעוו רענעי ןופ ךס א טרעלק רהיא ?ייוו ---

 זַא ,גָאז ךיא ןעוו זַא ,ןערהעלקרע טפורּפעג םהיא בָאה ךיא

 ענעצס ַא יװ סיוא רימ טהעז לעמיה רעניטכַאנרַאפ רענהעש רעד

 ךיז טלעטש סע זַא ;עיזַאטנַאפ א רָאנ סָאד זיא ,טלעוו רענעי ןופ

 "רַאֿפ רע זַא ,ןהעז טנעקעגנ רעבָא בָאה ךיא .ױזַא רָאפ רָאנ רימ

 ,עגינייז סָאד ייב ןעבילבעג זיא רע .ןיימ ךיא סָאװ ,טינ טחעטש |

 רענעי ןוא טָאג ןעגעוו טפָא טכַארט ןוא םורפ רהעז ןיב ךיא זַא

 - .טלעוו

 ,ןעסָארטַאמ עּפורג ַא טימ ןהעזעג ךיז ךיא בָאה לָאמנייא

 ןוא ,םרוטש ַא ןיא ,םי ן'פיוא ףיש רעייז ןערױלרַאפ ןעבָאה עכלעוו

 רעייז ןופ עטכישעג יד .ןעבעל ן'טימ טעװעטַארעג םיוק ךיז ןעבָאה

 יד בילוצ רָאנ טינ טנאסערעטניא ןעוועג זיא רהַאפעג-סנעבעל

 "רעד סָאד ןעבָאה ייז ױזַא יו טרַא םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,ןעטקַאפ
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 עטנאסערעטניא ןעוועג ןענייז ןעזָארטַאמ יד ןופ רַאַּפ א .טלייצ
 | ' ,םירוחב

 ןופ טעטערענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טיילספיש עּפורג רעדנַא ןַא
 ןָאטעג טינ ןעבָאה ייז זַא ,טנידלושַאב ןעמ טָאה ,ףיש עדנעקניז ַא
 .טיוט ןופ גנוטער טכוזענ ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ יד תעשב טכילפ רעייז
 -טנערַאפ ךיז ,ןעגנונידלושַאב יד טנעקיילענ ןעבָאה ןעזָארטַאמ יד

 טימ בָאה ךיא .,ךעלטרעוו עפרַאש ןעפרָאװעג ,ןעטלָאשעג ,טרעפ

 ןעגעוו טדעררַאפ ךיז ךיא בָאה ייברעד .ךערּפשעג ַא טָאהעג ייז
 -"השעמ עגינייא טרעהענ ייז ןופ בָאה ןוא ןעבעל ןעכילנעזרעּפ רעייז

 ,סערעטניא ןעכילשנעמ ןעטסכייר םעד ןופ ךעל

 (*"קָאװ קיעק , א ףיוא טכַארברַאפ ךיא בָאה דנעווא ןייא
 -רַאנענייא ןַא ןעבָאה סרענענ יד .ןעדרַאנ רעווקס ןָאסידעמ ןיא
 -ומ רהעז ייז ןענייז רעגייטש רעייז ףיוא ,?היפעג-טסנוק ןעניט
 ףיוא זיא ךיוא  .ּפָא ךיז ייז ןעפור ןוננ םענהעש ַא ףיוא ;שילַאקיז

 -עלטסניק-ךילטרעצ רעדָא עשיטַאמַארד טימ ןעקריוו וצ טכייל ייז
 -עג עניצרַאה ףיוא ןוא ןעצפיז עלופלהיפענ ףיוא .ןעטקעפע עשיר
 -ידווע'נח וצ גוצַאב ןיא ןוא ; רעדניק יו גנירג ייז ןענייז סרעטכעל
 .שוח ןעפרַאש ַא ייז ןעבָאה ,ןעננונעװוַאב רעדָא ,ןעיניל עג

 -סיימ ,ןעשנעמ טימ טקאּפעג ןעוועג זיא לָאז רעגיזיר רעד
 "ייו .ןעיורפ ןוא רענעמ עצרַאװש עטדיילקעגנ גיברַאפ-ליפ סנעט
 ,ןערילָאק ןופ ענינעשימ 8 ןעוועג זיא סע .נינייוו ןעוועג זיא עס

 -ענרַאפ זיא ,"קָאוװ קיעק , רעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא
 םינימ ײלרעלַא ןופ גנולעטשרַאפ עטנאסערעטניא ןעטלעז ַא ןעמוק
 ןענייז רע'מינּפ יד .ךעלד'נח ,סעיאװַא ,סענימ ,סעזָאּפ ,טירט
 ץרַאוװש-ןעליוק ןופ --- טייקצראווש ןעדַארג ענעדישרַאפ ןופ ןעוועג
 ,סייוו-ךילבלעג זיב

 בָאה ךיא סָאװ ,"קָאוװ-קיעק , רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעצנַאמ ךַאלרַאּפ-רעגעג ענעדישרַאפ .ַאזַא טרַאּפס רעשרעגענ ַא (*
 ,עלערָאּפ וד ןוא ,גנַאג רעייז טיס ךיז ןעלד'נח ,ןעזיירּפש ,ןעריצַאּפש
 ןַא סעּפע רעדָא ,קיעק םעד טניוװעג ,ערעדנַא יד וו רענחעש טהעג סָאװ
 .הנתמ רעדנַא
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 ףיא .טפַאנרַאפ רימ טָאה ענעצס יד ןוא ,ןהעזעג זיא סע ןעוו

 .גנוטייצ רעד ןיא טרעדלישעגנ רהיא ךיא בָאה ןענרָאמ

 יד ןופ ענייא טרעסערנרַאפ ?יפ ןוא טיובעגרעביא טָאה ןעמ

 -כערּפ םעד רעביא גָאטייב ןעהעג עכלעוו ,ןעפיש ענהעש עסיורנ

 ןעמ טָאה רימ ןוא .ינַאבלֶא זיב קרָאי-וינ ןופ ןָאסדָאה ןעגיט

 רעטרעסערגרַאפ רעד ןופ עזייר עטשרע יד ןעביירשַאב טקישעג

 .ףיש
 ןעכייט עטסנהעש יד ןופ רענייא ךילקריוו זיא ןָאסדָאה רעד

 ןָאטעילעפ ןיימ ןוא ,ןעבירשַאב םהיא בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא

 "עוו סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןערָאװעג טקורדעגרעביא ךָאנרעד זיא

 -יל עכלעוו ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש עלַא ןיא ןעבענענסױרַא ןער

 .ןָאסדָאה ן'פיוא ןעגנ

 םהיא טָאה רענייא זַא ,רימ וצ סנעפפעטס טנָאז לָאמ ןייא |

 .יזריושזדרינ ןיא עלעטדעטש עטנאסערעטניא ַא ןופ טלהעצרעד

 "ייז ךָאד .קרָאירינ ןופ בלַאה ןוא עדנוטש ַא ייב זיא סע ---

 קרָאירינ ןיא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,טייפ עטל8א ןַארַאפ טרָאד ןענ

 ,טרעלקרע רע טָאה -- ןעוועג טינ לָאמנייק

 -עטדעטש א ןענופעג בָאה ןוא ןערהָאפעגרעבירַא ןיהַא ןיב ךיא

 -ילבעג טלָאװ יז יו ױזַא ,קורדנייא םעד טכַאמענ טָאה עכלעוו ,על

 ןעטרָאד בָאה ךיא .ןעטייצ ס'ןָאטננישַאװ ןופ טרעווילנרַאפ ןעב

 "היא םימ רהיא ןעבירשַאב ךָאנרעד ןוא ,תעל-תעמ ַא טכַארברַאפ

 .ןעּפיט עגיטייצראפ עד

 "דעטש יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעכילנע ןַא טעמכ

 עשביה ַא יז טָאה טנייה .דנעלייא גנאֿכ ,ןָאטננישַאװ-טרָאּפ עלעט

 ,רעבָא ,ןַאד .קרָאירינ ןופ לייט ַא טעמכ זיא ןוא גנורעקלעפַאב

 יז .ןיהַא טהעג סָאװ ,ןחַאב רעד ןופ ןעטינשעגּפָא ןעוועג יז זיא

 םעד ןיא ,ךילדנע .ןעּפיט עװַאקישט ענינייא טַאהעג ךיוא טָאה

 -רעודַא לעשריוממאק,, ןיא טיײברַאעג בָאה ךיא ןעוו ,1898 רעמוז

 טָאה עכלעוו ,ןהַאבנעזייא ?עקיטש ַא טיובענוצ ןעמ טָאה ,"רעזייט

 ,םדָאטש רעסיורג רעד טימ טפעהַאב ןָאטגנישַאוװ-טרָאּפ
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 ךיא ןעכלעוו ,בוט-םוי ןעסיורג א טכַאמעג טָאה לעטדעטש יד

 ןופ ןעשנעמ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז סע .טניואוועגייב בָאה

 -ךָאפ זיא סע .סמרַאפ עליפ ןופ ןוא ךעלטדעטש עגימורַא יד

 -לָאמ רעשינַאקירעמַא טכע ןַא ,קיזומ טימ עיסעצָארּפ ַא ןעמוקעג

 -ער עשינַאקירעמַא-טכע טימ ,ןעשנעמ טרעדנוח עכילטע רַאפ טייצ
 .ןעננוזעלרָאפ ןוא סעד

 -ךָאפ עדער ןייז טָאה ,רעמרַאפ רענירהָאי-פ2 ַא ,רענדער ןייא

 ייב .ךאווש רהעז ןעוועג זיא עמיטש ןייז .ןעמַארג ןיא ןעזעלענ

 עלַא טימ ןעירשעגסיוא טרָאװ םעד רע טָאה ,רעבָא ,םארג ןעדעי

 ,ןערעה טנעקעג טינ ןעמַארג יד יוװ רהעמ ןעמ טָאה ,ָאזלַא .תוחכ

 עַלַא טנידעג ןעבָאה ןעשיט עננַאל יד ייב סעקרעוורַאס סלַא
 -ולפעג ןענייז סע ,ןָאטננישַאװ:טרָאּפ ןופ ךעלדיימ ןוא ןעיורפ

 ךיז טָאה רימ .ןעסַאּפש עטנאסערעטניא עגידלעטדעטשדןיילק ןעג
 ןעט-17 רעדָא ןעט-16 םעד ןיא רָאפ טמוק ענעצס יד זַא ,טכודעג
 ,טרעדנוהרהָאי

 ,קינ'בוׁשי ןייק ןעווענ טינ רָאנ ןיוש זיא רענדער טּפיױה רעד
 -ךער עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ,ןַארקָאק קריוב ןעוועג זיא סָאד
 ןייז טאהענ ןָאטננישַאװטרָאּפ ןיא טָאה רע ,אקירעמַא ןיא רענ

 רָאנ ,טסַאג סלֵא טינ ןעמוקעג רע זיא ,ָאזלַא ; ריטרַאװק-רעמוז
 רעד ןעטלַאהעג ךיוא טָאה עדער ַא .שנעמ רענעגייא ןַא סלַא
 -ַאּפמָאק דוָארליער דנעלייא גנַאל) ןהַאבנעזייא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 -נייא םעד טרענעלקרַאפ טינ ןעבָאה סעדער ייווצ ערעייז רעבָא ,(ינ
 ייז ןעבָאה עדייב םירָאװ ,טייקניטייצרַאפ רעגימורַא רעד ןופ קורד

 ןעמוקענפיורַא ןעטלָאװ ייז יז ,ױזַא ךיז ןעטלַאהעג ןוא טדערעג
 ,טלעוו רעדנַא ץנַאג ַא ןופ

 -עג ןעבירשענ ןענייז ןעלייצ עזיד רעדייא רֶהֶאי רֶאּפ ַא טימ
 -ננישַאװ-טרָאּפ ךרוד ןערהָאפוצכרוד ןעמוקענסיוא רימ זיא ,ןערָאװ
 ענעי ןענעקרעד וצ רהיא ןיא ןעװעג ךילנעמנוא זיא סע ,ןָאט

 טעמבכ .ןעבעל טימ טהילב ןוא טיוברַאפ זיא ץלַא ,עלעטדעטש
 | .ױזַא זיא דנעלייא גנָאל ץנַאג
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 -- .טדָאטש ןיא טייצ-המחלמ -- .ןעינַאּפש טימ המחלמ יד

 -- .רעגַאל א ןיא --- .1898 ןיא םזיטַאירטַאּפ-חמחלמ
 .ףיש לוקס ַא ףיוא

 המחלמ יד טלעטשענוצ טָאה ףָאטש עטנאסערעטניא ךס ַא

 -ניא םעד רעביא ןעינַאּפש ןוא ןעטאַאטש עטנינייארַאפ יד ןעשיווצ

 1 .ַאבֹוק לעז

 ,סענעצס עבילנהעוועגנוא טימ לופ ןערָאװעג זיא טדָאטש יד

 ,ןעברַאפ עיינ ןהעזעג טָאה ןעמ ;ןעגנַאלק עיינ טרעהעג טָאה ןעמ

 טרעטַאלּפעג ןעבָאה סע .קיזומ עשירעטילימ טכליהעג טָאה סע

 ןיא .ןעזָארטַאמ ןופ ,עירעלַאװַאק ,עירעטנַאפניא ןופ ןענהָאפ יד

 טריטסומ ךיז ןעבָאה (ץילימ רעד רַאפ סעמרַאזַאק) סירָאמרַא יד

 "רַאפ ךיז ןעבָאה ןענהַאב ןוא סנעפַאה עסיוועג ייב ,ןעטורקער

 ,ןעטַאדלָאס יד טימ ןענענעז וצ ךיז דניירפ ןוא םיבורק טלעמַאז

 .טנָארפ םוצ ןערהָאפענּפָא ןענייז סָאװ

 .בַאשזד ןיימ ןעוועג זיא סענעצס עכלעזא ןעביירשַאב וצ

 ַא ןעוועג זיא ,דנעלייא גנַאל ףיוא ,קרָאידינ ןופ טייוו טינ

 יימ יד טנערעלעג ךיז ןעבָאה ןעטורקער יד ואוו ,(רעגַאֿל) ּפמעק

 רָאנ טריטסומ ייז ןעמ טָאה סירָאמרַא יד ןיא .הכאלמ עשירעטיל

 -קער םעד "ןעכערבנייא, ןופ טייברַא עטכער יד .המדקה ַא סא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,טַאדלָאס המחלמ ַא םחיא ןופ ןעכַאמ ןוא טור

 ןעוועג זיא סטנעמניַאססַא עניימ ןופ רענייא ןוא ,ןערענַאֿל יד ןיא

 ,דנעלייא גנַאל ףיוא רענַאל םענעי ןיא

 יו טקוקעג ; טכַארברַאפ ןעטרָאד ךיא בָאה תעל-תעמ רָאּפ ַא

 ,ןעכָאק ייז יו ,סעקטאלאפ ףיוא ןעלעטש ןעטַאדלָאס "ענירג , יד

 טימ ןעסעגעג בָאה ךיא .ןעסיש ךיז ןענרעל ייז יוװ ,ןעסע ייז יו

 תוישעמ ערעייז טרעהעג ,עקטַאלַאּפ א ןיא ייז טימ ןעפָאלשעג ,ייז

 .ןעסַאּפש ןוא
 -ַאלפוצ ױזַא ךיז טָאה רעכלעוו ,טסיינ רעשיטסינעווָאש רעד

 ןיירא זיא דנַאל סָאד ןעוו ,דעטעּפש רחָאי גיצנַאװצ טימ .טרעק

 -וילק ַא רָאנ ."טעקלימשעג, םיוק ןַאד טָאה ,גירק-טלעוו םעד ןיא
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 ןיא יצ ,טדערעג בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ לָאצ ענ
 סערעטניא ןעזיועגסױרַא ןעבָאה ,סירָאמרַא יד ןיא יצ ,רענַאל

 ,טגָאזעג ןעפָא ןעבָאה עליפ .המחלמ רעד ןופ ןעכַאזרוא יד ןיא

 -נַאװַא ןא טושּפ -- טנַאסערעטניא זיא סע ?ייוו ,ןעהעג ייז זַא

 ,.טרָאּפס ַא ,ערוט

 ; ןעטנַאקַאב ַא ןענופענ ךיא בָאה רעגַאל ןעטנַאמרעד םעד ןיא

 -ענ רעהירפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעננוי ןעשינַאקירעמַא-שירייא ןַא
 ואוו ,ןַארָאטסער ַא ןיא (רענלעק טּפיױה) רעטייוו-דעה סלַא טניד
 "וצ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו .רעהעגננייא רעטּפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא
 גנוניטפעשאב ןייז זא ,טושּפ ץנַאנ טנַאזענ רימ רע טָאה ,טדער
 -טייצ ַא םהיא ייב זיא המחלמ יד זַא ,ןוא ןערָאװעג סואמ םהיא זיא

 .ביירטרַאפ

 ןיא ןעפמעק וצ ןעבירשראפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ענינייא
 ייז זַא ,טרעלקרע ןעפָא רַאנָאז רימ ןעבָאה ,ןעלזניא ןיּפיליפ יד
 -עמַא .ךיז רַאפ טפנוקוצ עטונ ַא ןעניפענ וצ ןעטרָאד ןעטרַאוװרע
 ןוא ,דנענעג רעכייר א זיא סע ;ןעמענוצ ןעלזניא יד טעװ אקיר
 רַאפ ןעלעוו ,ָאזלַא .ןעהילבפיוא רע טעװו טנעה עשינאקירעמַא ןיא

 ,ןעטכיזסיוא עטוג ןייז ןעטרָאד רענַאקירעמַא ןעננוי ַא

3 

 .עטעדנואוורַאפ יד ייב

 -טכַאלש יד ןופ עטעדנואוורַאפ ןעמוקנָא ןעמונענ ןעבָאה סע

 סָאװ ,עטשרע יד .,עעמרַא רעד ןופ ןוא עטָאלפ רעד ןופ ,רעדלעפ
 סָאװ ,רענלעז ,סנירַאמ ןעוועג ןענייז ,טכַארבעגרעבירַא טָאה ןעמ

 -ַאדלָאס סלַא רָאנ ,ןעזָארטַאמ סלַא טינ ,ןעפישסנירק ףיוא ןעניד

 "רַאפ ןיא ,טכַאלש עטשרע יד טאהענ ןעבָאה סנירַאמ יד .ןעט

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןעסיוטשנעמאזוצ עניטולב יד טימ ךיילג

 "נעס ַא ןעוועג סָאד זיא ןַאד רעבָא ,טייקניניילק א ןעוועג סָאד זיא
 .טנעמניַאססַא םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,סעיינ עלענָאיצַאפ

 5אטיּפסָאה יוויינ םעד ןיא ןענעלעג ןענייז עטעדנואוורַאפ יד
 עליפ טימ טדערעג ,ןיחַא ןערהָאפעגרעבירַא ןיב ךיא ןילקורב ןיא

 םעד ןופ סעטכישענ ערעייז טרעהענסיוא ןוא ,סנירַאמ יד ןופ
 .סיוטשנעמַאזוצ ןעניטולב
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 -רעגנוי רעשידיא ַא ןעוועג זיא עטעדנואוורַאפ יד ןופ רענייא

 ךיז טָאה רע .סבָאקיישזד ןעמָאנ ן'טימ ,טירטס טטיּפ ןופ ןַאמ

 -עמ יַא ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ווַארב ןעטלַאהעג טכַאלש רעד ןיא

 בָאה ,רָאדירָאק ןעסיורג םעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו ,לַאד

 -נוזעג ,רעכיוה ַא סעילוק ףיוא ךיז טּפעלש סע יװ ,ןהעזרעד ךיא

 ,סופ עטרישזַאדנַאברַאפ ַא טימ ,םינּפ ןעשיריא ַא טימ ,גנוי רעט

 "יישזד ןעוועג זיא סָאד .ןעטפול רעד ןיא ןעגנַאהעג זיא עכלעוו

 ,םבָאק

 "רעד רימ טָאה רע ןוא ךערּפשעג ןעגנַאל ַא טַאהעג ןעבָאה רימ

 .ןעטייהלעצנייא עטנאסערעטניא טלהעצ

 עסיורג ַא ןעמוקעננָא רעדלעפ-טכַאלש יד ןופ זיא רעטעּפש |

 -ריונ ,(םיריױטקָאד עשירעטילימ) סנעשזדריוס טימ ,ףיש-לאטיּפסָאה

 -סניקָאמהט ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ףיש יד .וװ .זא ,א ,סעס

 ףױא ןערהָאפעגוצ רהיא וצ ןיב ךיא .דנעלייא ןעטעטס ,ליוו

 ןעצנַאג ַא טכַארברַאפ רהיא ףיוא בָאה ךיא ןוא ,?עפיש ןיילק ַא

 .נָאט
 "רַאפ יד טימ טדערעג ,לעטעב וצ לעטעב ןופ ןעגנַאנעג ןיב ךיא

 בָאה טשרעוצ .ןעגַארּפ ענעדיישרַאפ טלעטשעג ייז ןוא ,עטעדנואוו

 : טנערפעג ןעדעי ייב ךיא

 טָאה רהיא ןעוו ,טַאהעג רהיא טָאה ?היפענ ַא רַאפ סָאװ ---

 -עגמורַא טָאה תומה-ךאלמ רעד ןוא רעייפ רעטנוא ןענופעג ךיז

 ? ךייא םורַא טבעווש

 -רַאפ ןוא ענַארפ רעזיד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו

 . עטייווצ ַא וצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,ןעטרָאװטנַא עֶּלַא טנעבייצ

 יז יװ טרעה רהיא ןעוו ,ליוק יד טָאה גנַאלק ַא רַאּפ סָאװ ---

 | ? ןעטפול רעד ךרוד טהילפ

 ףיוא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןעטרָאװטנַא יד ןופ בור סָאד

 שנעמ רעדעי טינ .גנוטיידַאב גינייוו טַאחענ ןעבָאה ,ןעגַארפ עניימ

 .ךרוד ייז טבעל רע יוװ םעדכָאנ ןעלהיפעג ענייז טסנעדעג

 ,ןערעציּפָא רעדָא ,ןעטַאדלַאס ריפ-יירד ַא ןעוועג ןענייז ךָאד

 ןעטסעבמַא .ןעטרָאװטנַא עטנאסערעטניא ןעבעגעג ןעבָאה עכלעוו

 טָאהעג טָאה רעכלעוו ,ריציּפָא ןַא ןופ רעפטנע םעד ךיא קנעדעג
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 המשנ יד ןעטלַאהעג ךיז טָאה םהיא ןיא ױזַא יו .ןעדנואוו ךס ַא
 רַאפ וליפא רָאנ ,רימ רַאפ רָאנ טינ ךילדנעטשרַאפנוא ןעוועג זיא

 .ןעווענ טינ טעדנואוורַאפ רעבָא זיא טכיזעג ןייז .םיריוטקָאד יד
 עכילטע ןופ ןַאמ רעסַאלב-טיוט ,רעדנָאלב ַא ןעוועג זיא סָאד |

 ענעשָאלעגסיױא-בלַאה טימ ,לעדרעב עלעג ַא טימ ,רהָאי גיסיירד ןוא
 -ענ א יו טדערעג טָאה רע ,ןייצ עסייוו ןעטלעז טימ ,ןעגיוא עיולב
 | ,שנעמ רעטעדליב

 ןיא ןעמוקענ ?עיצעּפס זיא ןוא ,עדענעק ןופ ןעוועג זיא רע

 רעד ןיא ןעמענ וצ לייטנא קעווצ ן'טימ ןעטַאאטש עטנינייארַאפ יד

 ,טסילַאעדיא ַא זיא רע לייוו טינ ,ןָאטעג סָאד טָאה רע ,המחלמ

 קילבוּפער רעד ןופ ףמַאק ַא ןיא סָאד ןַא ,טביולג רע לייוו טינ
 רָאנ -- טרעלקרע רע טָאה -- אבוק ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ

 עלענָאיצַאסנעס יד ןעבָאה וצ טסולעג ךיז טָאה םהיא : טושּפ ץנַאג
 .גנורהַאפרע

 -ַארפ ןיימ טנַאזעגרעביא רע טָאה --- ? טיוט ן'רַאפ ארומ ---
 להיפענ ַאזַא -- ,עמיטש רערָאלק רעבָא ,רעכאוש ןייז טימ עג

 סע זַא ,טינ ביולג ךיא .טסיאעהטַא ןַא ןיב ךיא .טינ ךיא בָאה

 -ירעד .ןעמוקרָאפ סעּפע טעװ טוט ן'כָאנ זַא ןוא טָאנ ַא ָאד זיא
 ןענַארַאפ ןענייז סע .ןעברַאטש וצ טינ ארומ ןייק ךיא בָאה רעב
 ייז ןופ רעוו ןעטלעז רעבָא ; טלעוו רעד ףיוא ןעטסיאעהטַא ךס ַא
 ענעי ןייק ןוא טָאנ ןייק ָאטיִנ ןיא סע זַא ,טגייצרעביא ףיט זיא

 טינ ארומ ןייק ךיא בָאה רעבירעד ,רעכלעזַא ןיב ךיא .טלעוו
 ,טיוט ן'רַאפ

 -רעוו עטרעדנוזעגּפָא טימ טדערעגסױרַא רע טָאה ץלַא סָאד
 ,גידנעדייר ,עמיטש עכילטייד רעבָא עפַאלש ַא טימ ,רעט
 ,רימ ףיוא טלעטשעגנא ןעטלַאהעג ןעניוא עיולב ענייז רע טָאה
 ןופ ןיוש רע טדער סָאד זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה זייוונעדנוקעפ
 .ןעקָארשענ יא ,טרעבױצַאב יא רימ טָאה קוק ןייז .טלעוו רענעי

 "סנעשזדריוס , יד .ןעבעל ןעבילבעג זיא רע יצ ,טינ סייוו ךיא
 ,גנונפָאה גינייו רחעז ןארַאפ זיא סע זַא ,טנָאזענ רימ ןעבָאה
 ןעדייר םהיא טימ לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפעג טָאה ייז ןופ רענייא
 ןֵא ,רעטייווצ א רעבָא ;ךאווש ֹוצ זיא רע ?ייוו ,רעגינייוו סָאװ

 -ַאד טינ טָאה רעקנַארק רעד ביוא זַא ,טרהעלקרע טָאה ,רערעטלע
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 טסעומשעג םהיא טימ בָאה ךיא .ןערעטש טינ רימ ןעמ לָאז ,ןעגעג

 ,ןעטונימ ענינייא ךָאנ

 ףיוא ןעמוקַאב בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטרָאװטנַא יד ןופ רענייא

 ןעבענעג רימ טָאה ,ןעליוק יד ןופ גנַאלק םעד ןענעוו ענַארפ ןיימ

 םינּפ ןייז ןוא ; ןעדנואוו ךס ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .,רעגענ ַא

 ליומ לעקיטש ַא רָאנ } ןעשזַאדנַאב טימ טקעדַאב ןעוועג טעמכ זיא

 ןעצרַאװש ַא טימ טָאה גיוא יד .גיוא ןייא ןוא ןהעזעג ךיז טָאה

 .רעטנַאלּפ םענעטנעווייל ןעסייוו ַא ןופ טנײשעגסױרַא ץנַאלג

 "עג טָאה רהיא ןעוו ,?יוק יד ןעגנופקעג ךייא טָאה יו ---

 ? טהילפ יז יו טרעה

 רע טָאה --- (יַאװמַארט רעשירטקעלע) רַאקײללָארט ַא יו ---

 .טרעפטנעעג

 גנַאלק ןעגידנעלירט ,ןעטרַאה ,ןעּפרַאש םעד טניימעג טָאה רע

 .עלעדער רעטשרעביוא רעד ןופ

 "סעב םעד רַאפ טרעלקרע רעהכָאנ עֶלַא ןעבָאה ךיילנרַאפ ןעזיד

 .ענַארפ ןיימ ףיוא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,סרעפטנע עֶלַא ןופ ןעט

 -עגנָא ךיא בָאה ןעכערּפשעג עניזָאד יד ןופ טַאטלוזער סַא

 | .ןענָאטעילעפ ייווצ ןעבירש

 -ענעג עטסכעה יד טימ "סויוורעטניא, טַָאהעג בָאה ךיא

 ,רעליהוו ןעטמהירַאב םעד ןעסָאלשעגנייא ,המחלמ רעד ןופ ןעלַאר

 ןוא ,יַאלש לַארימדַא םעד ןוא ,רעטפעש רידנַאמָאק טּפױה םעד

 | .לארימדַא-טּפױה ןעטמהירַאב םעד ,ן'יאוד טימ רעטעּפש

 טכַארברַאפ ךיא בָאה ן'רעליהוו ןעניסקיוועג-ןיילק םעד טימ

 | :ןעװעג ױזַא זיא סע .טכַאנ רעד ןיא ףיט זיב

 ,טנעמטרַאּפַא לעטָאה ןייז ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו

 .רעטסניפ ןעוועג זיא רעמיצ רעד ןוא ךילטכַאנרַאפ ןעוועג זיא

 "עג רע טָאה -- ,ןעּפמָאל יד ןעדניצנָא ףרַאד ןעמ ,?עוו ---

 .טנָאז
 --- ,סַאּפש ףיוא טרעפטנעעג ךיא בָאה -- טינ ףרַאד ןעמ ---

 זיא'ס ןוא ,טייהלעקנוד רעד ןופ סױרַא טנייש םרָאפינוי רעייא
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 -ַאֹּפ א ןיא ןעגנערבניירא זנוא טעוו סע ,טנאסערעטניא רחעז !
 .ננומיטש רעשיטע

 : טגָאזעג ןוא טכַאלוצ ךיז טָאה רע
 טינ ןיא סענויב המחלמ יד םנה !יװַא ןייז לָאז ,טוג ---

 !טינ ךיוא רָאה ַא .עיזעָאּפ ןייק
 א ןעוועג ןיא רע .ןעדנוטש רֶאּפ ַא טסעומשעג ןעבָאה רימ

 ,רַאברעדנַאז ךיא רע טָאה טדערעג ןוא ,שנעמ רערַאברעדנָאז
 -ענ טינ ךימ רע טָאה ,ןענעגעזעג ךיז טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו
 םעד ךָאנ ןעגנילקנָא ןעסייהעג רענידַאב ןייז טָאה רע .ןעזָאל
 ,רעטייוו

 -- ,ןעסעומש רעטייוו ןוא רעּפאס ןעסע ריִמָאל טָא --
 ,טגָאזעג רע טָאה

 ןעסעגעג ןעבָאה רימ .ןייוו ןוא זייּפש טכַארבעג טָאה ןעמ
 ץלַא ןעגעו .המחלמ רעד ןענעוו רָאנ טינ .טדערעג רעדיוו ןוא
 -לא םעד ןערעלקרע םהיא טװאורּפעג בָאה ךיא ,טלעוו רעד ןיא
 -ענסיוא ךימ טָאה רע ןוא ,קנַאדעג ןעשיטסילאיצַאס םעניימעג
 ךיא זַא ,טרָאװ ַא ןעבעג טזומעג רעבָא םהיא בָאה ךיא .טרעה
 יד טינ ךיוא ןוא ,ןענָאמרעד טינ סָאד גנוטייצ רעד ןיא לעוװ
 ,טגָאזעג טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןעכַאז עגיטייז

4 
 רָאנ ענעצס ַא -- .טייצ המחלמ ןיא ןעסַאמ-רעטרָאּפער

 .,המחלמ רעד
 -סיוא לָאמ עליפ רימ זיא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ,טכַאנ עצנאג ַא טנעמניַאססַא ןַא ףיוא ןעגנערברַאפ וצ ןעמוקעג
 -ביו ַא טימ ףיש א טרַאװרע ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ןעמ ןעוו --- 

 טימ רעדָא ,עטָאלפ רעדָא יימרא רעד ןופ טייקכילנעזרעּפ רעניט
 .ןעזָארטַאמ רעדָא ןעטַאדלָאס עטעדנואווראפ

 ןופ סרעטרָאּפער ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ לַאפ ַאזַא ןיא |
 -נָאּפסערָאק ןוא ,קרַאונ ,ןילקורב ,קרָאי וינ ןופ ןעגנוטייצ עֶלַא
 -רעד לָאצ יד טנעלפ לָאמַא .טדעטש ערעדנַא עליפ ןופ ןעטנעד
 .רהעמ רעדָא טרעדנוה ןעכיירג

 גידנעטראוו ,ןעגנערבראפ ױזַא רימ ןעגעלפ ןעדנוטש עליפ
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 ,גידנעסעומש ,תעל"תעמ ןעצנאנ ַא טעמכ לָאמא .ןעפַאה םייב

 ףיוא ךיז נידנעלייטוצ רעדָא ,דוארק ןייא ןיא עלַא רעדעווטננ

 -יא ךיז ,טסַאּפשעג ,תושעמ טלהעצרעד ךיז טָאה ןעמ .,ןעּפורג

 סנעטסיימ ,ןעטָאדקענַא טימ ערעדנַא יד ענייא טנייטשעגרעב

 -עאססַא עטנאסערעטניא ןענעו טלהעצרעד טָאה ןעמ ..עניצומש

 ,סנײטּפעק-סיִלֶאּפ ,טנעשיטילַאּפ טרעדלישעג ;ןעּפיט ,סטנעמ

 טביולעג ,סרָאטידע-יטיס ןופ טכַאלענּפָא טָאה ןעמ ,סוויטקעטעד

 -רעד טָאה ןעמ .עלעפנייא ערעייז ןופ ןעלָאװקענ ,סראטידע-יטיס

 ןענייז סָאװ עכלעזַא -- "סטיב , עטנַאסערעטניא ןענעוו טלייצ

 טייקטיישעג ףיוא ,הפצוח רעדָא שזַארוק ףיוא טעדנירנעג ןעוועג
 םעד טנעמילּפמָאק רעד טמוק לָאמא ,דנַאטשראפדעשנעמ רעדָא

 ןעקנַאדראפ וצ ךילכעזטּפױה ןעמ טָאה לָאמַא רעבָא ,רעטרָאּפער |
 -רעטנוא ןוא טייקניניזפרַאש רעשיטסילַאנרושז ,טייקניהעפ רעד
 -ידע יטיס ענינייא .רָאטידע יטיס םעד ןופ טסייג-סגנומהענ
 ערעניטכיוו ןיא ןוא ,ךַאפ רעייז ןיא םינואנ טושּפ ןענייז סרָאט
 עטנַאסערעטניא טימ טנעכייצענסיוא ךיוא ךיז ייז ןעטלָאװ ןעכַאפ
 ,ןעלַאפנייא

 -יא לופטנַאלַאט טנעלפ רעטרָאּפער רענירהעילעטימ ןייא
 ; טייבראעג טָאה רע ןעמעוו ייב רָאטידע יטיס ןעדעי ןעמירקרעב

 א ןעוועג ןיא רע םירָאװו ,ךס ַא ייב רע טָאה טייבראעג ןוא
 ןיא גידנעטש ךיז טלַאה סָאװ ,ןייטש .ַא) "ןואטס גניללָאר,

 ןיא גנַאל ןעביילב וצ טנייפ ןעבָאה סָאװ יד ןופ רענייא ,(ןעלקייק

 ןוא רע .עלעטש רעבלעז רעד ףיוא רעדָא טדָאטש רעבלעז רעד |

 רעדָא ,ןעלאפוצ עשימָאק ןעלהעצרעד ןעגעלפ ערעדנַא רֶאֹּפ ַא
 רעדָא רעד ןיא ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז סָאװ ,סקייטסימ עשימָאק
 .ייצילַאּפ רעדָא עיצקַאדער רענעי

 "סירָאמוה טימ קעפ עצנַאנ טאהעג טָאה רעטרָאּפער ןייא
 ,רָאמוה טימ ?לופ ןעוועג טּפיוהרעביא זיא ןוא ,תושעמ עשיט
 טנעלפ ,דנַאה ןיא רעדעפ א ןעמענ טנעלפ רע רָאנ יװ רעבָא

 רהעז ןעוועג ןענייז סטרָאּפער ענייז .ןעדניוושראפ ץֵלַא סָאד

 .ןעבירשעג ןעקורט

 סעּפע ןענעװ טינ -- עטאבעד ַא ןעמוקרָאפ טנעלפ טפָא

 ַא סעּפע רעדָא ,טקאפ ַא ןענעװ רָאנ ,קנַָאדעג ַא ,עעדיא ַא
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 -נַאװראפ עטַאבעד יד טנעלפ לָאמַא ןוא .ענארפ עשיטקארּפ

 -וצ עלעטסעק ַא ,טוה םעיינ ַא ףױא טעוװ ַא ןיא ןערעוו טלעד
 זיא עטַאבעד ןייא ןיא .ןייו טימס רעניד ַא ףיוא רעדָא ןערַאג

 ןעגעו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע .ּפעלק וצ ןעמוקענ טינ רעיש
 -רַאפ ףיש-לעגעז טרָאס רעסיוועג ַא סָאװ ןעלנעז להָאצ רעד

 טָאה סָאװ ,רעטרָאּפער א ,םידדצ ייווצ יד ןופ רענייא .טנָאמ
 סױרַא ןעװעג ןיוש ןַאד ןיא סָאװ) דרָאב-ןעקַאב א ןענָארטעג

 : ןעירשעגנסיוא טָאה ,(עדָאמ רעד ןֹופ

 - ,ףייר ךיא סָאװ סייוו ךיא ,זָארטַאמ ַא ןעוועג ןיב ךיא --
 -רעד-ןעביוא רעד ןעװעג זיא רעכלעוו ,רערעדנַא רעד ןוא

 .טכאלעגנ םהיא ןופ טָאה ,טסירָאמוה רעטנָאמ

 -- ,טגָאזעג רע טָאה -- !זָארטַאמ ַא ןעוועג טזיב וד ---

 ,(=סנירַאמ יד סָאד ?העצרעד

 ,ליּפש-טרָאװ רעטנַאסערעטניא ןַא ןעמוקענסיורַא ןיא סע
 -דיז ןעמונעג ךיז טָאה ןוא זייב רהעז ןערָאװעג זיא רענעי רעבָא
 ףיוא ןעטסָאמרַאפ ךיז טָאה טסירָאמוה רעד .ןעשַארטס ןוא ןעל

 םעד רעצימיא טָאה ןאד .ןעניובנעלע ןוא טסיופ ן'טימ םהיא

 רע טרעדָאפעג ןוא ?יּפש-טרָאװ ןייז טימ טרילוטַארג טסירָאמוה
 -רָאפ םעד טָאה הרבה .ץיו םעד דובכל סּפַאנש ןעלעטש לָאז

 םעד ייב ןוא טנלָאפעג טָאה גנילציוו רעד ,טציטשרעטנוא גאלש

 .םולש טכַאמענ עטגירקוצ ייווצ יד ןעשיווצ ןעמ טָאה סּפַאנש

3 

 .ןעטנַארגימיא

 "כיוו ןייק ןעועג טינ ןענייז סע ןעוו ,טייצ וצ םייצ ןופ
 ,/סיּפִא שזדרַאב  ןיא ןהענרעבירַא ךיא געלפ ,ןעטכילפ ערעניט

 רעדייא ,ןעטנַארגימיא ענעמוקענ-יינ יד ןעטלַאה טנעלפ ןעמ ואוו

 ,דנאליוא סילע ףיוא סעדייבעג יד ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז סע

 -גורק ףיוא ןעניד סָאװ ןעטַאדלָאס) ?סנירַאמ יד סָאד להעצרעד , (*
 -רעוו רעשידוא רעד יוװ גנוטיידַאב עבלעז יד שילגנע ףיוא טָאה ,(ןעפוש

 ."ןעֶבָאב רעד סָאד להעצרעד, ,לעט
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 ןעבעל ךיילג ,ירעטעב רעד ייב ךיז טניפעג "סיּפֶא שזדרַאב , רעד

 .יררעפ הטואס רעד

 ןענעלפ רעדָא ,רָאפ ןעמוק ןָאשייטס טנַארנימיא םעד ןיא

 -עמַאק-סנעבעל ןוא סעידעגַארט-סנעבעל לָאצ א ןהֶא ,ןעמוקרָאפ

 ןוא סרעטומ ,טניירפ ענעבענעגרעביא ,םיבורק עטנעהַאנ .סעיד

 טדיישוצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ ערעייז ןוא רענעמ ,ןהיז

 ןערעו תורוש עזיד ןעוו .רעדיוו ָאד ךיז ןעפערט ,ןערהאי עליפ

 אקירעמא ןייק ןעמוק סאוו רערעדנַאװ להָאצ יד זיא ,ןעבירשעג

 גיסעמסינטלעהרַאפ זיא ןָאשייטס-טנארגימיא רעד ןוא ,ןיילק רהעז

 א ןיא יו ןעכָאק ןעטרָאד טנעלפ ןַאד .ץַאלּפ רעליטש א

 ךרוד ןעמוקרָאפ ןעשינעגעגַאב יד ןענעלפ טפָא רהעז ,ל?עסעק

 -כָאלפעג-טכידעג ןופ טנַאװ ַא ךרוד רעדָא ,סעטַארג ענרעזייא

 ,טָארד םענעט

 םעד ךרוד יװ ,ענעצס ַא טניואווענייב לָאמַא בָאה ךיא

 ןהעזרעד יורפ עשירַאגנוא עכילטסירק ַא טָאה ץענ םענעטָארד

 םייה רעד ןופ ןערהאפעגקעווַא זיא רעכלעוו ,ןהוז ןעגיצנייא רהיא

 יד וצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה יז ,קירוצ ןערהאי עליפ טימ

 ןעּפַארד ,ץַאק עטעוועדליוואוצ ַא יו ,ןעּפַארד ןעמונעג ןוא טָארד

 .ןעיירש ןוא

 רעד ןופ עלעקניו ןעדעי טימ טנאקאב ןעוועג ןיב ךיא

 טסואוועג ןיוש ןעבָאה ייז .ןעטמאעב ןעדעי טימ ןוא עדייבעג

 ייז ןוא ןעגנוטכַאבָאעב עניימ ןופ רעטקַארַאכ ןעלעיצעּפס םעד

 .ןייז גיפליהַאב רימ ןענעלפ

 ןענייז ןָאשייטס םעד ןופ רעצעזרעביא עלענָאיסעּפָארּפ יד

 -ימיא םעד ןעבָאה סָאװ ,עטמאעב עבלעז יד ןעוועג בור סָאד

 ףיוא ,ןענארפ עטשרע יד טלעטשענ םהיא ןוא ןעמונענפיוא טנַארג

 גילדנהעצ א ןענעק ייז זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ייז ןופ ענינייא

 עכילטע יד ןעגָאז טנעקעג ןיולב ייז ןעבָאה סנעטסיימ .ןעכַארּפש

 גיזָאד יד ןעלעטש וצ ניטיונ ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעטרעוו

 ןוא ;ןעטרָאװטנַא ס'טנארנימיא םעד ןהעטשרַאפ וצ ןוא ןענַארפ

 -נָאז ַא ןעועג טפָא שינטנעק:-ךַארּפש רעייז זיא ייברעד וליפא

 תוירב) ןעטַאלגילַאּפ עזיד ןופ רענייא :ליּפשייב םוצ .ערַאברעד
 -ימיא ןעשידיא ןעדעי ייב ןעגערפ טנעלפ (ןעכַארּפש עליפ ףיוא
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 ןעועג זיא רע ןוא -- ??אמװַאמ וטסָאה ליפיו, :טנַארג
 (ןמוזמ) ?אמוזַאמ , יו טלעג ףיוא טרָאװ רעדנַא ןייק זַא ,רעכיז
 טנַארנימיא רעד טנעלפ ךילנהעוועג .ָאטינ שידיא ףיוא ןזיא
 רענעק-ךַארּפש רעד ןוא ,ןהעטשרַאפ טינ ךיֹוא טרָאװ ןעזיד
 ,טניימ רע סָאװ ,קנואוו ן'פיוא ןערעלקרע ןעזומ טגעלפ

 -קריוו ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא רֶאּפ ַא ןעוועג רעבָא ןענייז סע
 טָאה ,שטייד ַא ,ייז ןופ רענייא .ןעכַארּפש עכילטע טנעקעג ךיל
 טָאה רע .רעגייטש ןעשטייד ןעכילדנירג ן'פיוא ןעמונעג ךאז יד
 ,ןעכַארּפש עשיװַאלס יד ןערידוטש וצ הימ ןוא טייצ ןעבענעגּפָא
 ,ךילדנירג טנערעלעגסיוא ייז טָאה רע זיב

 "ימיא יד טימ ּפִא ךיז טינ עכלעוו יורפ יד ,"ןָארטיײמ , יד
 עשיטנַאמָאר ןופ קעטָאילביב ענידעבעל ַא ןעוועג זיא ,סעקטנַארג
 -עטש ,ענעמוקעג-טשרָאקָא יד ךרוד טרהיפ ןעמ ןעוו .ןעטערקעס
 ךיז טניפעג ייברעד .ייז ןעקוקַאב ןוא עטמַאעב ענעדיישרַאפ ןעה
 -ַאב ,ייברַאפ ןערישרַאמ סָאװ יד ןעשיווצ ןעוו ,ןָארטיײמ יד ךיוא
 רהיא יז טמענ ,רעטומ ןערעוו ףרַאד סָאװ יורפ ַא יז טקרעמ
 ןָא ּפִא רהיא טרהיפ ןעמ ןוא ,לייצ ןעדנערישרַאמ םעד ןופ סױרַא
 .רהיא טימ יז טדער ךָאנרעד .טייז א

 -נוקנערשַאב עניטציא יד ןופ ךָאנ ןעמ טָאה ןעטייצ ענעי ןיא
 ךָאד רעבָא ןענייז סע .טסואוועג טינ ןעטייקננערטש ןוא ןעג
 םעד ןעמ טגעלפ ןעלַאפ עליפ ןיא ןוא ,עצעזעג עטמיטשאב ןעוועג
 -עג ןיא יורפ עטאריײהרַאפנוא ןא ןעוו ,ןעטלַאהרַאפ טנַארגימיא
 טָאה ןַאמ רהיא סאוו ,יורפ ַא רעדָא) ?ןעדנעטשמוא , ןיא ןעוו
 ןעשיווצ ןייז יז טגעלפ ,(טייצ עסיוועג ַא ןהעזעג םינ ןיוש רהיא
 -צעזעגנוא ןַא ןעריובעג ףרַאד סָאװ ,יורפ א .ענעטלַאהרַאפ יד
 זיא רעצימיא ןעדייס ,ןעזָאלעננײרַא טינ ןעמ טָאה ,דניק ןעכיל
 .ןענעקרעוצנָא דניק סָאד טייראב ןעוועג

 יד ,רהָאי גיסיירד-ןוא-עכילטע ןופ יורפ ַא ןעוועג זיא יז
 רהיא ןעבָאה ןעטנַארגימיא יד .יורטש יװ רָאה טימ ,ןָארטיײמ
 -ימיא יד , ןעבעגעג ןעמָאנ א רהיא טָאה רעצימיא ןוא ,טבילעג
 *ףעד ןעכַאז עטנַאסערעטניא עליפ רימ טָאה יז ."רעטומ-ןעטנַארג
 ,ןעזיוועגנָא ןעּפיט עטנַאסערעטניא עליפ ףיוא ןוא טלהעצ
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 .םענעצס עכילטע

 ןענירהעי-לעטימ ַא טלעטשעגרָאפ רימ רַאפ יז טָאה לָאמ ןייא

 טָאה יז ,לעדיימ עשינעילַאטיא עגנוי ץנַאג א טימ רענעילַאטיא

 רעזיד זַא ןוא ןעמוקעג טשרָאקַא זיא ?עדיימ יד זַא ,טרהעלקרע רימ

 ןוא קרָאי וינ ןיא טניואוו רע .ןתח רחיא זיא ןַאמ רענירהעי-לעטימ

 טינ לָאמנייק ךיז רעהירפ ןעבָאה ייז .סענזיב עטוג ַא טָאה רע

 ןוא ,ףירב ךרוד ןעראוועג ןעסָאלשעג זיא ךודש רעד ,ןהעזעג

 רהיא ןהעזעג טָאה רע .חילש ַא ךרוד עינָאמערעצ-טארייה יד

 ןערהָאפ ןיילא ,ןעראוועג ןעלעפענ םהיא זיא יז ןוא ףארגָאטַאפ

 םענייז טקישעג רע טָאה .טנעקעג טינ רע טָאה ןעילַאטיא ןיא

 -וא ַא טיול ,עינָאמערעצ יד ןעכַאמוצכרוד רהיא טימ דניירפ ַא

 םעד ןופ .טרעדָאפעג סָאד טָאה רעכלעוו ,ץעזענ ןעשינעילַאט

 -עג ןיוש ייז ןענייז ץעזעג ןעשינעילַאטיא ןעזיד ןופ טקנוּפדנַאטש

 .ןהעזעג ךיז ןעבָאה ייז רעדייא ךָאנ בייוו ןוא ןַאמ ןעוו
 רהעז ,רעטעפ ַא ,יז יו טְלַא ױזַא לָאמ ייווצ ןעווענ זיא רע

 "טלענערּפעג, ךיז ןוא ןעסעזעג זיא רע ,?יבסנַאמ רעלעקנוד ַא

 .רהיא ףיוא גידנעקוק
 טָאה -- (עלעדניה עקניגני א} ענעקישט עגנירּפס ַא --

 יד ןוא ,שילגנע ןעשינעילאטיא ןייז ןיא טנַאזעג רימ וצ רע

 יד ןופ ןוא ןעּפיל יד ןופ םהיא ייב ןענורעג שזַא זיא ץלַאמש

 י .ןעניוא
 ןעוועג רהיא טלָאװ סע יו ױזַא ,טקוקעג ןוא ןעסעזענ זיא יז

 יצ טנערפעג רהיא ךיא בָאה רעשטעמלָאד א ךרוד .סנייא ץלַא

 ,ךילקילנ ךיז טלהיפ יז

 -עג יז טָאה --- ךילקילג ךיא ןיב ,ןַאמ ןיימ ךָאד זיא רע ---

 ,טרעפטנע
 .ןעלָאװקעגנָא רעפטנע רהיא ןופ טָאה רע

 "עב בָאה ךיא עכלעוו סעיצַאוטיס ןוא סענעצס יד ןעשיווצ

 ןעוועג ךיוא זיא "ןָארטיימ, רעד ןופ ףליה רעד טימ טעטכַאבָא

 : עדנעגלָאפ סָאד
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 -ֹפִא ןעמוקענ ןיא ,ניצרעפ רהָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ,ךעשט ַא
 -טכַא ןא טימ ןעמוקענ ןיא רע םייה רעד ןופ יורפ ןייז ןעמענ
 ןייז ןופ ןעוועג טינ ןיא עלעגניא רעד .עלעגניא ןעגירחאידזיינ

 -ענ טנאקאב ןיא רע רעכלעוו טימ ,רעדמערפ ַא ןופ רָאנ ,יורפ

 טינ רע טָאה יורפ עכילצעזעג ןייז .אקירעמא ןיא ָאד ןערָאװ
 רעד ןעגעוו טנָאזעג ןעמִא רהיא טָאה רע .ןהעצ רהָאי ַא ןהעזעג

 -נוא ןעמוק וצ ןעוועג ןעדירפוצ זיא יז ןוא ,ףירב א ןיא עטכישעג
 יד טכַארבענ רהיא רע טָאה ,ָאזלא .ןעדנעטשמוא עזיד רעט

 רהעז ,עכיוה ַא רהעז ,ענייז יורפ יד .שינעגעגַאב רעייז וצ הנתמ

 ךיז טָאה ,במעד ַא יװ טנוזעג רעבָא ,ענהעש ןייק טינ ,עדנַאלב ַא
 -ַאב םהיא ,יִאב םעד ןעמונעג ךיילנ ןוא ןַאמ םעד טימ טסירגַאב
 א ןעבעגעג ,קרַאמ ן'פיוא ?עבלעק ַא טקוקַאב ןעמ יו ױזַא טקוק
 ןעועג טלָאװ סע יו ױזַא ,ןעשוק ןעמונעג םהיא ןוא לעכיימש

 ,טדָאטש ןיא קעװַא ןענייז יירד יד ,דניק ןענייא רהיא

 -יא ַא טליפשענ עלָאר טּפיױה יד טָאה סייק רעדנַא ןַא ןיא
 טָאה ןַאמ רהיא סָאװ ,ענידווע'ןח א רעבָא עקיד ַא ,יורפ עשיד
 ַא ןעמוקאב טָאה רע .ןעמענּפָא ןעמוק וצ רהיא טנַאזטנע ךיז
 ןעסעזעג יז זיא .,יירט טינ םהיא זיא יז זַא ,םייה רעד ןופ ףירב
 (ענעטלַאהרַאפ יד רַאפ רעמיצ רעד) "ןעּפ ןָאשנעטעד , רעד ןיא
 ןענַאטשעג זיא סָאװ ןעדעי וצ ןעדייר וצ טרעהענפיוא םינ ןוא
 -ענ ןוא עטכישעג יד טלהעצרעד ןעמעלַא טָאה יז .רהיא ןעבעל
 .גירלושנוא ןיא יז זַא ןערָאװש

 יורפ עשינעילאטיא א יװ טקרעמַאב ךיא בָאה לָאמ ןייא
 -עג ןעטנַארנימיא רעשינעילַאטיא רעד ןופ טנענַא םעד וצ טדער
 ערהיא טָאה יז ןוא ,עמיטש עטוג ַא טַאהעג טָאה יז - ,טפַאשלעז

 טימ ןוא ךַארּפשסױא רענהעש ַאזַא טיס טדערעגפױרַא רעטרעוו

 -נעליו טינ ךיז בָאה ךיא זַא ,ןוגנ ןעשינעילַאטיא םענהעש ַאזַא
 יז טָאה ,גידנע'הנעט .ךיז ןערעהוצ ןוא ןעקוק טלעטשענּפא גיד
 -ינעילַאטיא ן'םיוא ,רענניפ יד טימ ןוא טנַאה רעד טימ טכַאמענ

 ךיז טָאה רימ .רענעט ערהיא ןופ טקַאט םוצ ,רעגייטש ןעש

 ,טכידעג א סעּפע טרימַאלקעד יז זַא טכודעג טינ רעיש
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 .טנענַא םעד טנערפעג ךיא בָאה -- ? יז טנָאז סָאו ---

 ןעשַאו ןעק ךיא, -- טרעפטנעענ רע טָאה -- טנָאז יז ---

 ףיוא ןעבעג גנוטכַא ןעק ךיא ; סרָאלפ ןעבָארקס ןעק ךיא ; טערג

 טייברא סעּפע רימ טגירק ,רימ ףיוא תונמחר טָאה .,דניק ַא

 ."ןענַאד ןופ סױרַא ךימ טמענ ןוא

 ךיא בָאה -- ערעּפָא רעד ןיא עלעטש ַא רהיא טנירק ---

 ,טנָאזעג

 ,טכַאלוצ ךיז טָאה טנענַא רעד

 -עב בָאה ךיא עכלעוו ,ענעצס עטנַאסערעטניא רעדנַא ןַא

 ןענַאטשַאב זיא ןעטנַארנימיא עשינעילַאטיא ןעשיווצ טעטכַאבָא

 : ןעדנענלָאפ ןיא

 -ָאה ,עצינעמילּפ רהיא ןוא עמהומ א ,סעקטנארנימיא ייווצ

 ,עטַארייהרַאפ-טינ א ןעװעג זיא עמהומ יד .טנירקוצ ךיז ןעב

 עטארייהרַאֿפ ַא -- עצינעמילּפ רהיא ןוא ,עגנוי ןייק טינ ןיוש

 -יזעג ןוא טנירקעג ךיז ןעבָאה ייז .עקניננוי ַא רהעז ,עלעיורפ

 -ענסיוא עמהומ יד טָאה ייברעד .תולוק ענידרעייפ טימ טלעד

 ; ןעירש

 וד .עסרענגיל א טזיב וד זַא ,ןענָאזסױא לעוו ךיא ---
 זיא'ס ןוא ;ןהעצפופ רָאנ ,טלַא רהֶאי ןהעצכַא טינ רָאג טזיב
 .הנותח ןייד ךָאנ רהֶאי א ןיוש

 ַא טסיב וד זַא ,עטמַאעב יד ןעגָאזסױא ?עוװ ךיא ןוא ---

 רהָאי גיסיירד טינ טסיב וד .טנָאזענ טסָאה וד יװ רעטלע ךס

 רענילייה רעד ייב ןערעווש לע ךיא .ניצרעפ-ןוא-ןייא רָאנ ,טלַא

 .ַאירַאמ

 -עמא ןיא ןעזָאלניײרַא טינ עלעבייוו יד לָאז סאוו ,ץעזענ ןייק

 זיא ,טארייהראפ ןיוש רהָאי 12 וצ זיא יז סָאװ ,ראפרעד ,אקיר

 -לע ןהעזוצסיוא עיציבמַא ןַא טַאהעג םתס טָאה יז ; ןעוועג טינ

 ,ןעדנוצעגנָא ױזַא רהיא ןעבָאה רעטרעוו ס'עמהומ רהיא ןוא ; רעט

 .ןירעניט ַא יו ןעירשעג טָאה יז זַא

 רָאּפ א ןעבָאה ,ןיהַא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 עכלעוו ,לעדיימ-רעױּפ א ףיוא ןעזיוועגנָא ריס עטמַאעב יד ןופ
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 טדערעג ןוא טנעה יד טימ ןעכָארבעג ,קירוצ ןוא ןיח ןעּפָאלעג זיא

 | .טעבענ ןופ ןָאט ַא טימ
 ןחעטשרַאפ רהיא טעװ רשפא ,שיסור ךָאד טנעק רהיא --

 ןייק -- .רימ וצ טעדנעװעגנ ךיז ייז ןעבָאה -- טנָאז יז סָאװ
 .טינ ךיוא שיכעשט ןייק ןוא שילוּפ ןייק ,טינ סָאד זיא שיסור
 רעצעזרעביא יד ןופ רענייק .ןושל רעשיווַאלס ַא רעבָא זיא'ס

 -"ראפ רהיא טעװ רשפא  ,טגָאז יז סָאװ ןהעטשראפ טינ ןעק
 .ןהעטש

 ףיוא ךיז יז טָאה ,טנעהָאנ רהיא וצ ןעמוקענוצ ןיב ךיא ןעוו
 -ראפ ןופ ןָאט ַא טימ ןעדייר ןעמונעג ןוא ןעפראווענפיורַא רימ
 -ָאה רעטרעוו עשיווַאלס ערהיא  .עניניזנהַאו א יװ ,גנולפייווצ
 ייז ןעבָאה קורדנייא אזַא .שיסורָאלַאמ יו טעמכ ןעגנולקעג ןעב
 העטשרַאפ טָא-טָא זַא ,טכודענ ךיז טָאה רימ .טכַאמעג רימ ףיוא
 ןופ רענייא טָאה ךילדנע .ןענַאטשרַאפ טינ טרָאפ בָאה ןוא ,ךיא

 שיטאָארק ,שיטאָארק זיא סע זַא ,טרהעלקרע ןעטנַארנימיא יד

 -ַאיד ןעסיוועג ַא טדערעג רעבָא טָאה יז .,שיברעס טעמכ זיא
 "אה סָאװ יד זַא ,רעטרעוו יד טדערעגסיוא ױזַא טָאה ןוא טקעל
 .ןענַאטשרַאֿפ טינ רהיא ןעבָאה שיברעפ ןענַאטשרַאפ ןעב

 -ענ טָאה יז ןוא ,ןָאטסָאב ןיא טניואוועג טָאה ןַאמ רהיא
 רהיא ?ליו ןעמ רָאנ ,ןעטרָאד ןיוש ךיז טניפעג יז זַא ,טניימ

 ליוו יז זַא ןעירשעג טָאה יז .ןעיטַאָארק ןייק קירוצ ןעקישּפָא רָאנ
 יד שיברעס ףיוא טרהעלקרע רהיא טָאה ןעמ .,ןַאמ רהיא ןהעז

 וצ טעוו ןעמ זא ןהעטשראפ וצ ןעבענעג רהיא ןוא ענַאל ע'תמא
 ,טרעהרעד סָאד טָאה יז ןעו .ףירב ַא ןעביירש ןַאמ רהיא
 "סיה ךיז החמש ראפ ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעגנקעווַא ךיז יז טָאה

 רהיא טָאה ןערערט ערהיא ךרוד ,טכַאלוצ ןוא טנייוװאוצ שירעט
 | ,טניישעג םינּפ

 ַא ןָא ךימ טרעניארע יורפ רעשיטיאָארק רעד טימ ענעצס יד
 סילע ןיא -- רעטעּפש טניואוועגייב בָאה ךיא עכלעוו ,ענעצס

 בָאה ךיא סאוו ןעטיזיו עכילטע יד ןופ םענייא ןיא ,דנאלייא

 -עטנארנימיא םעד טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ,טכאמעג ןעטראד
 : .ןיהַא טפומענרעביא ןָאשייטס
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 "יוא טרהיפעגפיורַא ןעמ טָאה ןעטנַארנימיא יד ןופ ענינייא
 -וּפ עננו א טָאה .(ןעטרָאנ-ךַאד) ןעדרַאג-ףור ן'פיוא ,ןעב

 .ןענייוו ןוא ןעיירש ןעמונעג עטרעױּפ עשיל
 ! ןעזָאל טינ ךיז לע ךיא ;טינ ליוו ךיא ; טינ ?יוו ךיא --- |

 ,טרעמָאיעג יז טָאה ---
 ייז טָאה יז .ןעניהורַאב טפורּפענ רהיא ןעבָאה עטמַאעב

 ןוא ןעטסיופ יד טימ ייז ןענָאלשעג ,ךיז ןופ ןעסיוטשענ רעבָא

 .ןעירשעג

 רהיא טקיש ןעמ זַא ,ןוא ףיש ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג טָאה יז
 רערעדנַאװ יד דנעסיוונוא יו ,אּפָארייא ןייק קירוצ פא ןיוש

 "יא ענינייא זַא ,ןענַאטשרַאפ עלַא ייז ןעבָאה ,ןעוועג טינ ןענייז

 יז זַא ,טניימעג יז טָאה ,ָאזלַא .קירוצ ןעמ טקיש ןעטנַארנימ

 ,ךיא ןוא ,חמוהמ ַא ןערָאװעג זיא סע .תונברק יד ןופ ענייא זיא

 -לייט .ןעניהורַאב רהיא ןעפלָאהעג כָאה ,רהיא וצ שיסור נידנעדייר
 טימ רעבָא בָאה ךיא .רעטרעוװ עניימ ןענַאטשרַאפ יז טָאה זייוו
 טימ יו ,נלָאפרע רהעמ טָאהעג טנעה עניימ ןופ ןעננונעװַאב יד

 ,סנעכייצ טימ ןעזיועג רהיא בָאה ךיא .,רעמרעוו עשיסור עניימ

 ןַא ףיוא טהעטש עדייבעג יד זַא ;טינ ךיז טנעװַאב ךאד רעד זַא
 .ףיש ןייק טינ זיא סע ןַא ;טרָא

7 
 .עלעדיימ ענעדנואוושרַאּפ ַא -- .ןעטכירעג לַאנימירק יד ןיא

 .דרָאמ א -- ."םיעג רעשזדעב, א --

 ן'טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,רהָאי עכילטע יד ןיא

 ןעמוקעגרָאפ קרָאי-ינ ןיא ןענייז "רעזייטרעוודא לעשריוממאק,
 ןיא סע עכלעוו טימ ,ןעסעצַארּפילַאנימירק עלענָאיצַאסנעס סקעז
 -ייב עלַא ייז בָאה ךיא .דנַאל ןופ עסערּפ עצנַאג יד לופ ןעוועג
 .ןעבירשַאב ןוא טניואוועג

 ךיז טָאה סע ."סייק גניּפענדיק, ַא ןעוועג זיא ייז ןֹופ ענייא
 -רַאפ יד עכלעוו רַאפ ,עלעדיימ עטע'בנג'עג ַא ןעגעוו טלעדנַאהעג
 ןיוש זיא קרָאידוינ ןיא .דלעג-זיילסיוא טרעדָאפעג ןעבָאה רעכערב
 לָאמנייק ןעמ טָאה דניק םעד ןוא ,עטכישעג ַאזַא ןעוועג לָאמַא
 טציא זיא סָאװ ,עלעדיימ רעד ןופ רעטומ יד .טקעדטנע טינ
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 ןוא ,ּפָארַא טינ ןעניז ןופ רעיש זיא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ

 ,ןעמַאזצ רהיא טימ ןעטילעג ןעבָאה סרעטומ ערעדנַא ןענָאילימ
 ןענעוו ןעשעּפעד יד ןעזעלעג גיטשרוד ןעמ טָאה טדעטש עֶלַא ןיא

 .ןעּפַאכ "סרעּפענדיק יד טעװ ןעמ זַא ,גידנעפָאה ,סייק רעד

 עשביה ַא ,ןעננוטייצ ענעדישרַאפ יד ןופ סרעטרָאּפער ,רימ
 ןיא רעדָא ,ןערעטלע ס'עלעדיימ רעד ייב ןעטרַאװ ןעגעלפ ,עּפורג
 טָאה ,גידנעטרַאװ .סעיינ סעּפע ןעמ טרעה רעמָאט ,יײצילָאּפ רעד

 ענידנעטשנאנוא טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא תוישעמ טלהעצרעד ךיז ןעמ

 ,ןערעטלע יד ייב ןענופעג ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,לָאמ ןייא .ןעציוו

 רהעז טימ דוַארק םעד טריזומַא טסילַאנרושז רעכילקיד ַא טָאה

 .ןעמַארג ע'סואמ

 בָאה -- ,וצרעד ץַאלּפ רעד טינ זיא ָאד !ףיוא טרעה ---
 / !עידעגארט אזא -- .טנָאזעג םהיא וצ ךיא

 ,ןעפורענּפָא ךיז רע טָאה -- ? חלנ א ,רחיא טייז סָאװ ---

 -ילב עשיטסירָאמוה ןעפרָאװעג רימ ףיוא ןעבָאה ערעדנַא יד

 : טייהרעליטש טגָאזעג רימ וצ ייז ןופ רענייא טָאה ןַאד ,ןעק
 ייז זַא ,טניימ רהיא ביוא .טסנרע וצ סָאד טמענ רהיא ---

 ייז ןופ רעדעי .,תועט א רהיא טָאה ,טינ רעצרעה ןייק ןעבָאה

 .עלעדיימ ענעדנואוושרַאפ יד ןעניפעג וצ טרעפּפָאעג ךיז טלָאװ
 .ךיוא סַאּפש ?עסיבַא ביל רעבָא ןעבָאה ייז

 - קלאפ רָאּפ עננוי ַא --- סרעּפענדיק יד ןעמ טָאה ךילדנע
 ,דליב רהיא ךָאנ ,יבייב יד טנעקרעד ייז ייב טָאה ןעמ .טּפַאכעג

 ייז טָאה ןעמ .ןעגנוטייצ יד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רעכלעוו
 ,ןימרעט ןעגנַאל ַא ףיוא טלייטרואראפ

 ,קלָאפ רֶאֹּפ ַא רעביא ןעווענ זיא סעצָארּפ רעסיורג רעטייווצ א
 סָאד ,"םיענ רעשזדעב  ַא ןיא טנידלושַאב ןעוועג זיא עכלעוו

 רעמיטניא ןַא ןיא ?יבסנַאמ ןעדמערפ ַא ןעּפעלשניײרַא ןיא ,טסייה

 -סיוא ךיז םהיא ןעגניווצ ןַאד ןוא ןעּפַאכ ייז ,יורפ רעד טימ ענעצס
 קלָאפ רֶָאּפ יד .ןערָאצ ןעגיד'טשרמולכ ס'נַאמ םעד ןופ ןעפיוקוצ

 ןעועג זיא רע .טפַאשלעזעג "רערעסעב , רעד וצ טרעהעג טָאה

 -עמַא סלַא טמא ןַא טַאהעג רעהירפ טָאה ןוא שנעמ רעטנעגנילעטניא ַא

 ןופ רעטכָאט יד ןעווענ זיא יז ןוא .רישזלַא ןיא ?וסנאק רענַאקיר
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 טָאה ןברק רעייז .ַאישזדרָאשזד ,אטנַאלטַא ןיא רעטכיר ןעכיוח ַא

 עצנַאנ יד רע טָאה ךָאנרעד רעבָא ,טלָאצַאב עמוס עטרעדָאפעג יד

 ןעוועג זיא עטנידלושאב יד ,ייצילָאּפ רעד טלהעצרעד עטכישעגנ

 טימ ןוא רָאה עטיור עטנַאסערעטניא טימ ,יורפ ענהעש ַא רהעז

 ,רעדנוזַאב טּפשמ'עג ייז טָאה ןעמ .ןעגיוא עשלעדיימ עדנעצייר

 .סינגנעפעג רהֶאי ןהעצניינ ףיוא טלייטרוארַאפ ןעמ טָאה םהיא

 ענייא .עיצַאסנעס טּפיױה יד ןעװעג זיא סעצָארּפ ס'יורפ ןייז

 ,"סעיינ, לעקיטש עטנַאקיּפ ַא ןעזָאלענסױרַא טָאה ןעננוטייצ יד ןופ
 -ױצַאב וצ ירושזד רעד ןופ רענעמ ףלעווצ יד ךיז טערַאטס יז זַא

 טימ ןעכָאק ןעמונעג ךיז טָאה סע ,ןעקילב ערהיא טימ ןערעב

 רעדליב עלעיצעּפס טקורדענ ןעבָאה ןעגנוטייצ .,ןעניוא ערהיא

 ןעסיוועג ַא ייב ,זיא רעדליב עגניזָאד יד ןופ רענייא ףיוא  .,ייז ןופי

 -ַאטשעג ןיא ןעטנוא ןוא ,ןעכייצ ַא ןעוועג ,ןעניוא יד ןופ טקנוּפ

 ."רעביוצ רעד טניל ָאד טָא , :ןענ

 -ענ סָאד ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ןוא

 | .טסנרע ןעמונ

 עטנידלושַאב יד זַא ,טרעדָאפעג רָארוקָארּפ רעד טָאה ךילדנע

 ,טקוקעג אקוד רעבָא יז טָאה ירושזד רעד ףיוא ןעקוק טינ לָאז
 -ָאה ענערָאװשענ ףלעווצ יד ןוא .גידנעליוו טינ יצ ,גידנעליוו יצ
 ןעועג זיא סע .ןעניוא ערהיא ףיוא טקוקעג גידנעליוזטינ ןעב

 -עג טָאה יבר רעשידיסח רעד ןעמעוו ,יורפ רעד טימ השעמ יד יװ

 ,רעב ןעסייו ַא ןענעו ןעטכַארט טינ טעװ יז ביוא זַא ,טגָאז

 ,דניק ַא ןעבָאה יז טעוװ

 .ןעשיטילָאּפ רעניהעפנוא ןַא ןעוועג זיא רָארוקָארּפ-טּפיױה רעד

 רעזיד טימ .סעצָארּפ ןייק ןערהיפ טינ {ייֵלַא רע טנעלפ לָאמ ןייק

 טימ טלָאװעג ךיז טָאה רע זַא ,טכָאקענ ױזַא רעבָא ךיז טָאה סייק

 טָאה ,ָאזלַא .ךיז וצ טיײקמַאזקרעמפיוא ןעהיצ וצ ןעצונַאב רהיא

 -טולש יד ןעטלאהענ ןוא רעהראפ ן'פיוא תודע יד ןעמונענ ןיילַא רע

 ירושזד יד .טייקניהעפנוא ןייז ןעזיוװַאב רָאנ רעבָא טָאה רע .עדער

 -ךָאפ טינ ןיוש זיא סעצָארּפ רעטייווצ ןייק ןוא .טלייטוצ ןעוועג זיא

 ,יירפ סױרַא זיא יז .ןעמוקעג

 -נעטַא בָאה ךיא ןעכלעוו ,סעצָארּפ ןעסיורג ןעטסקענ םעד ןיא
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 ן'טימ טסיטנעד רענהעש ַא ןעוועגנ רעטריטסערַא רעד זיא ,טער
 ַא ןעדרָאמרע ןיא טגנידלושַאב םהיא טָאה ןעמ .ידענעק ןעמָאנ
 ןעבעגעג םהיא טָאה יז יו םעדכָאנ ,טלעוורעטנוא רעד ןופ לעדיימ

 טָאה ןעמ .סעסייר יד ייב ךיז ןעטעוו וצ ףיוא עמוס עסיוועג ַא
 רהיא ןיא ןוא ,רעמיצ-לעטָאה ַא ןיא עטע'גרח'רעד ַא ןענופענ רהיא

 רעד .טפירשרעטנוא ןייז טימ קעשט ַא ןענופעג ןעמ טָאה טעסרָאק
 קנַאב ןיא טָאה טסיטנעד רעד םירָאװ ,זָאלטרעוװ ןעוועג זיא קעשט

 רע זַא ,טרעלקרע טָאה רָארוקָארּפ רעד .טָאהעג טינ טלעג ןייק
 -"טשרמולכ םעד ןעבענעג רהיא ,טליּפשרַאפ טלעג סלעדיימ רעד טָאה
 -עק טינ םהיא לָאז יז ידכ ,טיוטעג רהיא ךָאנרעד ןוא קעשט ןעניד

 ,םהיא ןעגעג ןעזייווַאב עכילטייד ןעוועג ןענייז סע ,ןענָאלקנָא ןענ
 םעד סלַא טנעקרעד םהיא ןעבָאה ?עטָאה םעד ןופ עטמַאעב יד

 ןייז ןיא ;רעמיצ םעד ןעמונעג לעדיימ רעד טימ טָאה סָאװ ,ןַאמ
 טכַאמענ זיא ןעטרָאד זַא ,םינמס ערָאלק ןענופעג ןעמ טָאה גנוניואוו

 -רע זיא יורפ עננוי יד ןעכלעוו טימ ,טנעמורטסניא רעד ןערָאװעג

 -נייא ערעדנַא עהייר עצנַאנ ַא ןעוועגנ זיא סע .ןערָאװעג טעדרָאמ
 -רעמ םעד סלַא םהיא ףיוא טלעטייטענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייהלעצ

 טָאה ךָאנרעד .ןעוועג הדומ ךילטנעגייא רע טָאה טשרעוצ רעד
 ,רעלוּפָאּפ ןעועג רע זיא םינכש ענייז ייב .טנעקיילעג רעבָא רע

 ןעבָאה ייז ןופ רֶאּפַא ןוא ,טַאהענ ביל םהיא ןעבָאה יז

 ןיא) םייחַא נידנעהעג ןהעזעג םהיא ןעבָאה ייז זַא ,טגָאזעג תודע
 -ָאה עטמַאעב לעטָאה יד ןעוו ,עדנוטש ַאזַא ןיא (דנעלייא ןעטעטס

 ,לעטָאה םעד ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,טנָאזעג ןעב

 -ַארּפ ןעלענָאיצַאסנעס ןעזיד ףיוא ןעטַאקָאװדַא יד ןופ ייווצ
 -רע רעד .,ןַאמסָארג ןֹוא סואהרואוו -- ןעדיא ןעוועג ןענייז סעֶצ
 רעד ןיא רעליש-טימס א רעניימ ןעוועג ,לעגניא סלַא ,זיא רעטש

 ןעטשרע םעד ןעגנַאנענ ןעטרָאד ןיב ךיא ןעוו ,לוקס טירטס יטסירפ
 ,דנַאב רעטייווצ) אקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי
 .(122:120 שזדייּפ

 טנעטסיסַא ןַא טרהיפעג סעצָארּפ םעד טָאה רענידלושַאב סלַא

 ןהאשזד ןעמָאנ ן'טימ (רָארוקָארּפ-ספליהעג) ינרױטַא טקירטסיד

 -טיוט טרעדָאפעג רע טָאה עדער-סולש ןייז ןיא .רייטניקקעמ .פ
 ןעטסלַאטורב םעד ףיוא טגָאזעגסױרַא סָאד טָאה רע ןוא ,ףָארטש
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 -טייט ,ןעהירשענסיוא רע טָאה --- ,רעטנידלושַאב רעזיד , - ,רענייטש

 טצעזענפיורַא לָאז -- ,טסיטנעד םעד ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנעפ

 לָאז רעּפרעק ןייז ךרוד ןוא ?הוטש ןעשירטקעלע םעד ףיוא ןערעוו

 "! טיוט ןייז טעװ רע זיב ,םָארטש רעשירטקעלע ןַא ןהעגכרוד

 םוצ טליײטרוארַאפ ןֹוא גידלוש ןענופעג ן'ידענעק טָאה ןעמ |

 ,טיוט

 ןופ רָאּפ ַא ןעבָאה ,טגידנעעג ןעוועג זיא סעצָארּפ רעד ןעוו

 ,סערדַא ןַא וצ ןעטפירשרעטנוא ןעלמַאז ןעמונעג סרעטרָאּפער יד

 טנעמילּפמָאק רעכיוה א טקירדענסיוא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןיג

 יד ןוא ינרױטַא טקירטסיד טנעטסיססַא םעד וצ ,רעטכיר םעד וצ

 ןעכלעוו ףיוא ,טרַא ןעניהעפ ןוא ןעגיד'רשוי, םעד רַאפ סרעיָאל

 ךיז גנוטסירטנע םימ בָאה ךיא ."סייק יד טרהיפעג ןעבָאה ייז

 .ןעגעג ךיז גידנערהעלקרע ,ןעמָאנ ןיימ ןעביירשוצרעטנוא טגַאזטנע

 עלַאטורב ס'רייטניקקעמ ןָא ייז גידנענָאמרעד ןוא ףָארטש-טיוט

 .רעטרעוו

 "ייא טָאה --- ןַאהַאק ,שנעמ רערַאברעדנָאז ַא טייז רהיא ---

 רייטניקקעמ --- .ט'רסומ'עג רימ סרעטרָאּפער ערעדנַא יד ןופ רענ

 טָאה רע לייו ,טדערעג ױזַא טָאה רע ,לאנ ַא ןהֶא שנעמ ַא זיא

 ,םהיא ןופ סָאד טרעדָאפ טכילפ ןייז זַא ,טביולנעג

 ַא יװ ןעדייר וצ טרעדָאּפעג םהיא ןופ טָאה טכילפ ןייז ---

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ? רענַאידניא רעניטשרודטולב

 -עייז טימ ןעטסָאמענּפָא רימ ןעבָאה סרעטרָאּפער ערעדנַא יד

 רעד ךייא טלהעפעג יו, : טגָאזעג ןעטלָאװ ייז יוװ ױזַא ,ןעגיוא ער

 .(רעטהערדוצ) ? "קנערק,

 ,(?שנעמ רעגיצרַאה-טוג ַא ןעוועג ךילקריוו זיא רייטניקקעמ ןוא

 -ַאזרוא עשינכעט רעביא ,טכירעג רערעכעה א טָאה רעטעּפש

 -ייווצ םעד ףיוא ןוא ; ן'ידענעק ןענעג טקידרעוװ םעד טניטיײזַאב ,ןעכ

 םעד ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו גָאט םעד ןיא דָארג (*

 ,טכירַאב ַא טקורדעגבָא רעטעלב-דנעווא יד ןוא זיא ,1997 רַאונַאו ןעמ6

 עכולטע עטצעל וד) ןעברָאטשעג טנווה זוא ריוטנוקקעמ .פ ןהָאשזד זַא

 לארענעשזד , טבורעג לאנומירק םעד ןוא רעטכיר ַא ןעוועג רע זוא רהָאו

 ,(*סנָאשעט
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 זיא רע .,ןענינייא טנעקעג טינ ירושזיו יד ךיז טָאה סעצָארּפ ןעט

 .יירפ סיױרַא

8 

 ,םייק ָאנילאמ יד
 ןופ ןעסעצָארּפ עלענימירק עלַא ןופ רעטסלענָאיצַאסנעפ רעד

 -עג ןיא ָאנילאמ .סייק אנילאמ יר ןעוועג ןיא ןערהָאי ענעי

 -ַאפ רעקראי ןינ רענעהעזעננָא ,רעכייר ַא ןופ ןהוז רעד ןעוו
 -ידלושַאב רעד ףיוא טּפשמ'עג םהיא ןעמ טָאה לעיציפֶא .עילימ
 ןעמ טָאה רעבָא ן'תמא ןיא .יורפ ַא טעטפיגרַאפ טָאה רע זַא ,גנונ
 -- רענעמ ּייווצ ןעטפיגרַאפ וצ ךיז ןערַאטס ןיא טגידלושַאב םהיא
 "עג זיא רע ואוו ,בולק ןעשיטעלטַא טענשזַאװ א ןופ רָאטקעריד םעד

 וצ .בולק ןעבלעז םעד ןופ דילנטימ רעדנַא ןַא ןוא ,דילגטימ א ןעוו
 -ןקָארּפ רעד טרעלקרע טָאה ױזַא -- טפיג טקישעג רע טָאה ןעדייב
 ךילנטימ בולק רעד ןוא שינרָאק ןעסייחעג טָאה רָאטקעריד רעד ,רָאר
 ן'טענרַאב ןערָאװעג טקישעג ןיא סָאװ טפיג יד) .טענרַאב ---
 ,רעבָא יד .ןעברָאטשעג זיא טענרַאב : ?יצ רהיא טכיירגרעד טָאה
 ,יורפ ַא טעטיוטעג רָאנ טָאה ן'שינרָאק ןעטיוט טלָאזעג טָאה עכלעוו
 ,(ריטרַאװק ףיוא ןענַאטשעג זיא שינרָאק רעכלעוו ייב

 -ןעמאזווצ ַא בילוצ טאהעג טנייפ ָאנילאמ טָאה ן'שינרָאק
 רעכלעוו ןיא ,יורפ ַא בילוצ --- ן'טענרַאב ןוא ,בולק ןיא סיוטש
 ןידלעה יד טָאה ָאנילַאס .טבילרַאפ ןעוועג זיא ,ָאנילַאמ ,רע
 ןיא סע ןעוו .טארייהעגנ ךָאנרעד עטכישעג-טכוזרעפייא רעד ןופ
 -עג ןיא ןעמוק גָאט ןעדעי יז טנעלפ ,סעצָארּפ רעד ןעמוקעגרָאפ
 טנעלפ ןעמ ןעוו ןוא ,ןערעטלע סזָאנילאמ טימ ןעמאזוצ לַאז-טכיר
 -.ראפ א יו ,ןעשוקוצ ךיז ייז ןענעלפ ,ןערהיפניירא ןַאמ רהיא
 | .קלָאפ רָאּפ עטביל

 -ַאטסירַא ,עכילרעביוצ ַא סלַא ןעבירשַאכ רהיא טָאה ןעמ
 -ןַאמָאר םעד ןיא ןערוניפ יד ןופ ענייא סלַא ןוא עמאד עשיטַארק
 -נֶא ,ןעטביראב עטקורדעג טינ טול ,זיא רעכלעוו ,ןעבעל ןעשיט
 טָאה ןירעבױצַאב עזיד ןוא .בולק ןעשיטעלטַא םעד ןיא ןעננאגעג
 ,ענרעזעלנ א ןעוועג רהיא ייב ןיא עטייווצ יד .ניוא ןייא טַאהעג
 רעבָא ךיז טָאה ןעמ זא ; טקרעמענ טינ סָאד ךיז טָאה ןעטייוו ןוֿפ
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 -ענ ןיא יז .ןהעז רעלהעפ םעד ןעמ טנעלפ ,רעטנעהענ טקוקענוצ
 ןוא .?לעכיימש ןעטנאסערעטניא ןא טימ ,טנַאגעלע ,קנַאלש ןעוו
 ,נלָאפרע םעד ףיוא ןערעדנואוו גידנעליוו-טינ ךיז ןעמ טנעלפ ךָאד

 .ןערעילַאװַאק עכייר עזיד ייב טַאהעג טָאה יז סָאװ

 ענירעגיינ ןעהיצ ךיז לַאז-סטכירעג םעד ןיא ןענעלפ רהיא וצ
 םענעברָאטשעג םעד ןעגעװ טעקשושעג ךיז טָאה ןעמ .ןעגיוא
 .בולק ןעטנַאמרעד םעד ןיא ?געט-ןעמַאד , יד ןענעוו ןוא טענרַאב
 לעיירט םוצ .ןעננַאלק ףיוא רָאנ טעדנירגעג ןעוועגנ רעבָא זיא סָאד

 ,ןעראוועג ןעזָאלעגוצ טינ ןעננאלק עניזָאד יד ןענייז

 -עג טנַאנעלע ,רעכיוה טינ ,רעקנַאלש ַא ןעוועג זיא ָאנילאמ
 ןעטנעגילעטניא ןא טימ ,גיסיירד רעביא ןופ ןַאמ רעטעדיילק
 עמירַאװ יד .לעכיימש ןעכילהערפ א טימ ,םינּפ ןעשינַאקירעמַא
 יד ייב ןענעלפ טרואק ןיא יורפ ןייז ןעבענ טנעלפ רע סָאװ ןעשוק
 לעיצעּפס טינ סָאד רע טוט :ענַארפ ַא ןעפורסיורַא עדנעזעוונא

 -רעפייא ןייז וצ עכאזרוא ןייק טינ טָאה רע זַא ,ןעזייוו וצ םוא
 ? גיטכיז

 -ןאפ ןוא עטספיט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סעצָארּפ רעד

 -לאנימירק רענַאקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא עטסטרעטנָאלּפ

 -נעטשמוא , ןעוועג ןענייז ן'ָאנילאמ ןענענ עזייווַאב יד .ןעטכירעג

 ן'םיוא טעדנירגנעג ןעוועג ךילכעזטּפױה ןענייז ייז ."עזייווַאב-ןעד

 טייקכילנעזרעּפ ןייז טָאה ןעטפיג יד טקישענוצ טָאה סָאװ רעד ,לכש

 -ףירב עטאוירּפ ןעגנודעג טָאה רע .ןַאלּפ ַא טיול ןענרָאבראפ

 ,ךעלקעּפ ןוא ףירב ןעמוקַאב וצ ףיוא רעצעלּפ ייווצ ןיא סנעטסַאק

 ףיוא .תונברק ייווצ ענייז ןופ ןעמענ יד טימ ןעפורעג ךיז טָאה רע

 -רעד טָאה רע עכלעוו ,טפינ יד ןעמוקַאב טָאה רע ואוו ץַאלּפ םעד

 ,"טענראב  ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ן'שינרָאק טקישעגנ ךָאנ

 יד טקישעג םהיא טָאה ןעמ ןיהואוו ץַאלּפ םעד ףיוא דנערהעוו

 טָאה ,ן'טענרַאב ן'רטּפ וצ ןעבָאה טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,םפיג

 ןעבָאה רעטעּפש ,"שינרָאס, סלַא ןעבענעגנָא ןעמָאנ ןייז רע

 .-עקרעד ייז זַא ,טנָאזעג סנעטסַאק-ףירב יד ןופ םיטַאבעלַאב יד
 -ףירב עניזָאד יד ייז ייב טָאה סָאװ ןַאמ םעד ן'ָאנילאמ ןיא ןענ
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 םעד ןוא "שינרָאק , ןעגיד'טשרמולכ םעד --- ןעגנודעג סנעטסאק
 ."טענרַאב ,, ןעגיר'טשרמולכ

 עשלַאפ ַא עלָאר ַא טליּפשענ ךיוא טָאה סעצָארּפ םעד היוא
 טָאה אנילאמ זַא טנָאזעג טָאה סָאװ ,רעכַאמ-קירַאּפ ַא ןוא דרָאב
 -ָאה טייצ עטסרהעמ יד רעבָא .טלעטשאב םהיא ייב דרָאב יד
 -עג ךיז טָאה סע  .ןעטסילאיצעּפס-טפירשדנַאה ןעמונרַאפ ןעב
 סעינַאּפמָאק ןיצידעמ עסיוועג סאוו ,ףירב עכילטע םוא טלעדנאה
 -עג טָאה ינריוטא טקירטסיד טנעטסיסא רעד .ןעטלאהרע ןעבָאה
 -העלקרע ענייז טול .ןעבירשעג ייז טָאה ָאנילאמ זֹא ,ט'הנעט
 עכלעוו טימ ,ףירב יד ףױא :ןָאטענ ױזַא ָאנילאמ טָאה ןעגנור
 "רעד טָאה רע ןעכלעוו ,ןיצידעמ יד ךָאנ טעדנעוועג ךיז טָאה רע
 -ענרעטנוא ךיז רע טָאה ,ן'טענרַאב וצ טקישעג (טפיג טימ) ךָאנ
 טריסערדַא טָאה רע סָאװ ,ףירב יד ףיוא ןוא ;"שינרָאק , ןעבירש
 ,ןיצידעמ יד ןעטעבעג טָאה רע עכלעוו ייב ,סעינַאּפמָאק יד ֹוצ
 ,'שינרָאק וצ טקישענ (טפינ טימ ךיוא) רעטעּפש טָאה רע סָאװ
 ."טענראב , ןעבירשעגרעטנוא ךיז רע טָאה

 טכַארבעגנעמַאזוצ טָאה ינריוטא-טקידטסיד טנעטסיסַא רעד
 ןוא ,אקירעמא ןופ ןעטסילאיצעּפס טפירשדנַאה עטמהירַאב עלַא
 רעד ראפ גַארטרַאפ ןעגנַאל ַא ןעטלַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי

 ךיירק טימ ?עפאט-לוש ןעסיורג ַא ףיוא רע סָאה ייברעד .ירושזד

 -על ַא טרעלקרע רערהעל ַא יװ ןעגנורהעלקרע ענייז טרירטסוליא
 -עג טָאה ענערָאװשענ יד ןופ רעדעי ןוא .,סַאלק ןייז רַאפ ןָאס
 ,ףירב עלא יד ןופ סעיפַארנָאטַאפ טימ ךוב ןעסיורג ַא ןעטלַאה
 .טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןענעוו

 ץלַא ןעוו ,ןעכָאװ ןהעציירד טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעד
 -.רעװ םעד ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ ןוא ,טנידנעעג ןעוועגנ זיא
 עלעיצעּפס טכַאמעג ןעגנוטייצ עלענַאיצַאסנעס יד ןעבָאה ,טקיד
 .סיורג ןעוװעג זיא טדָאטש ןיא טייקנירעגיינ יד .ןעגנוטיירגוצ
 -סיורא עטשרע יד טעוװ גנוטייצ עכלעוו ,ענַארפ א ןעוועג זיא סע
 ןייא ןופ ענַארפ ַא --- טָאטלוזער םעד טימ "ארטסקע, ןא ןעזָאל

 "וצ ןעגנוטייצ עלענָאיצַאסנעס יד ןופ ענייא טָאה .רשפא טונימ

 טימ ןעהילפ וצ יו ןעסייוו סָאװ עכלעזַא ,ןעבױט-טסָאּפ טיירנענ

 ַא זיא ןעבױט עזיד טיס .טסנוּפ ןעטמיטשאב ַא וצ ףירב א
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 םעד ןעגעקטנא ךאד ַא ףיוא ןענַאטשעג גנוטייצ רעד ןופ רעטמַאעב
 -רָאּפער יד ןופ רענייא זַא ,טכאמענּפָא טָאה ןעמ .,לאז-טכירעג

 -טכירענ םעד ןופ רעטסנעפ א ךרוד עקליישטאפ ַא טימ לָאז סרעט
 ; "גידלושנוא , טסייה ?עכיט עסייוו ַא ,?ַאנניס ַא ןעבענ לאז

 -עוו ןעבענעג טעװ לַאנגיס רעד יוװ ךיילנ ,"נידלוש, --- עטיור ַא
 -עצ ַא טימ ביוט יד ןעזָאלקעװַא ךַאד םעד ןופ רענעי טעװ ,ןער

 רעד ןעבירשעגפיוא ןייז טעװ סע ןעכלעוו ףיוא ,ליומ ןיא עלעט
 ,טקידרעוו

 ."גירלוש , ןעוועג זיא טקידרעװ רעד

 "סורַא ן'ָאנילַאמ טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,רעטעּפש טונימ רַאּפ ַא
 -עגמורא ןיוש סאנ ן'פיוא ןענייז ,לַאז-טכירעג םעד ןופ טרהיפענ

 ןעבַאטשכוב טימ ,עכלעוו ףיוא ןעננוטייצ קעּפ טימ סיָאב ןעפָאל

 :רעטרעװ יד ןענַאטשענ ןענייז ,סיורג יד שזדייּפ עבלַאה ַא

 "!(ןידלוש) יטליג ָאנילאמ,

 "סיוא יילרעייווצ טקורדענּפָא טָאה גנוטייצ עטנָאמרעד יד

 ןוא ?יטליג ָאנילאמ , טפירשרעביא םעד טימ ענייא -- ןעבַאג

 ."יטליג טאנ ָאנילאמ, :טפירשרעביא םעד טימ ערעדנַא יד

 -ענ לאנימירק םעד ןופ טייו טינ ןעוועג זיא עיצקַאדער רהיא

 טכירכַאנ יד טָאה יז .לענשדץילב ןעניולפעגנ זיא ביוט יד .טכיר
 ,טונימ א יוװ רענינייוו ןיא טכַארבעג

 םיּפַא רעד .טיוט םוצ ןעראוועגנ טליײטרוארַאפ זיא ָאנילאמ

 ןעבָאה ןעטַאקָאװדא ענייז .טייצ ךס ַא ןעמונראפ רעבָא טָאה

 -וצנירַא טאהעג טינ טכער ןייק טָאה ןעמ זַא ,ט'הנעט'עג

 ייז ןוא .סעצָארּפ שינרָאק םעד ןיא עגַארפ-טענרַאב יד ןעשימ

 -בָאנ ןעראוועג טניטייזאב זיא טקידרעװ רעד ןענואוועג ןעבָאה

 -ןעטיוט  םעד ןיא רהאי יירד ןעסעזענּפא ןיא ָאנילאמ יו םעד

 ייוצ יד רעבָא .סעצָארּפ םעיינ ַא ןעמוקַאב טָאה רע ."זיוה

 יד ןהֶא זא ,ןעטכָאלפעננעמַאזוצ גנע יוזא ןעוועג ןענייז ןעדרָאמ

 ףלעווצ ןענייצרעביא וצ ןעוועג ךילנעמנוא זיא עזייוואב טענרַאב

 ףיוא .ן'שינרָאק וצ טפינ יד טקישעג סָאד טָאה רע זַא ,ןעשנעמ

 ןייק ןוא ,טלייטוצ ןעוועג ירושזד יד זיא סעצָארּפ ןעטייווצ םעד



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 100

 ןעױאוועגנ זיא רע .,ןעמוקענרָאפ טינ ןיוש זיא סעצארפ רעטירד

 | .יירפ

 טימ ןיב ךיא ןעוו ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ רעטייווצ ןייז

 .ןערנובראפ ןעוועג טינ ןיוש "רעזיײטרעװדַא לעשריױממָאק , םעד

 .טניואווענייב רעבָא םהיא בָאה ךיא

 טימ ןהעזעג םהיא ךיא בָאה רעטעּפש רהָאי רֶאַּפ ַא טימ

 .וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא סובינמא ןַא ןופ ךַאד ן'פיוא עמַאד ַא

 רעמיצ רעד , ןעמָאנ םעד טימ ךוב ַא רענייז ןענישרע זיא ךָאנרעד

 טהעטש סע ואוו רעמיצ רעד) "עלעריט רעניילק רעד רעטניה

 רע סאוו רע טלהעצרעד ךוב םעד ןיא ,(לוטש רעשירטקעלע רעד

 טָאה רע עכלעוו ,רהאי יירד יד ןיא טלהיפעג ןוא ןהעזעג טָאה

 סאוו ןעשנעמ ןעציז סע וואו ,גנוליײטּפָא רעד ןיא טכארבראפ

 טימ ןעבירשעג זיא ךוב רעד .,טיוט םוצ טליײטרוארַאפ ןענייז

 ,טנַאלַאט טימ ,טפַארק רעסיורג א
 ךָאֿפ א ןוא ןעניז ןופ ּפָארא רע זיא רעטעּפש טייצ עסיוועג א

 .ןעברָאטשעג רע זיא םעד ךָאנ רהֶאי

9 

 .םייס קירטץעּפ יד

 טרעדורענפיוא טָאה סָאװ ,עטכישענ עלענימירק שטסקענ יד

 ,ןַאמ ןעטלַא ןַא ןופ טיוט םעד ןענעוו ןעוועג זיא ,אקירעמא ץיננאנ

 טָאה רעכלעוו ,סעסקעט טַאַאטש םעד ןיפ רענָאילימ רעסיורג א

 .סיִאֹר ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז .קראי וינ ןיא טניואוועג

 ַא ןענופענ םהיא ןעמ טָאה ןעגרָאמהירפ ןעסיוועג ַא ןיא

 "ענסױרַא ךיז טָאה סע .םינּפ ץפיוא ךוטנַאה ַא טימ ןעטיוט

 ,םרָאּפָארָאלכ ןיא טקייװעגנייא ןעוועג זיא ךוטנַאה רעד זַא ,טגייצ

 רע תעשב םינּפ ן'פיוא טניילענפיורַא םהיא סָאד טָאה רעצעמיא

 .ןעפַאלשענ טָאה
 טי ,האוצ א ןעבילבעג ןיא רענָאילימ ןעטּלַא םעד ןופ

 רעסעספקעט א וצ טיורטרַאפ טרעוו סנעגייא רעצנַאנ ןייז רעכלעוו

 רעדָא ןעלייטרַאפ סָאד לָאז רע זַא ,קירטעּפ ןעמָאנ ן'טימ רעיִאל

 ןיא טניואוועג ךיוא םָאה קירטעּפ .ליוו רע ױזַא יו ןעטלַאװרַאפ
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 ןעבעל ,ייוודָארב ףיוא סיִפָא ןַא טָאהעג טָאה רע ןוא ,קראי וינ
 ,ןעסייהענ סָאד טָאה האוצ רעד נילדעוו .טירטס סרעבמיישט
 .שנעמ רעטיורטרַאפ ןוא טַאקָאװדַא סע'סיַאר ןעווענ זיא רע זַא
 ,עיצַאמרָאפניא ךָאנ םתס ןעמוקענ םהיא וצ ןענייז טייל-סננוטייצ
 .ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא

 -םעלייק ןוא ץרוק א טימ ,רעקיד ַא ,רעכיוה א ןעוועג זיא רע
 םהיא טימ בָאה ךיא ןעו .עדנָאלב ַא ,לעדרעב רענערָאשעגיניד
 -נייא ןעטוג ןייק טכַאמעג טינ רימ ףיוא רע טָאה ,טדערעג

 ױזַא ;עמיטש עכילריטַאנ ןייק טימ טינ טדערעג טָאה רע קורד

 קורדנייא אזא טָאה ךילכעזטּפיוה ,זעוורענ ןעוועג טלָאװ רע יו

 ןוא ליפוצ טכַאלעג טָאה רע .,רעטכעלעג ןייז טכַאמענ רימ ףיוא
 ןיימ ןיא .ןענארפ עניימ ףיוא ןערעפטנע וצ ןרענ וצ ןעוועג זיא
 -קאדער רעד ןיא םנה ,טעדלעמענ טינ סָאד ךיא בָאה טכירַאב

 רעד ןעוועג טינ רעבָא ןיב ךיא .טלהעצרעד סָאד ךיא בָאה עיצ

 ןוא ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,רעניצנייא
 -טעּפ ןעמָאנ םעד טימ טכָאקענ טרָאטש יד טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ןיא ןעקוקנַײרַא ןעמונעג ךיז טָאה ינרױטַא טקירטסיד רעד .קיר

 ן'סיַאר טימ זיא רע זַא ,טגײצעגנסױרַא ךיז טָאה סע .,ןעבעל ןייז

 יצ טלעפייווצענ ראנָאז טָאה ןעמ .טנאקאב גינייוו ץנַאג ןעוועג

 "רע עשז-יו .ןהעזעג זיא סע ןעוו םהיא טָאה רענָאילימ רעד

 ?עטשלעפעג א יז ןיא ? האוצ יד ךיז טרעלק

 ןייז ןערַאד טפראדעג טינ גנַאל טָאה ינרױטַא טקירטסיד רעד

 ,רעניד סע'סיַאר טריטסערַא טָאה ןעמ .ןענַארפ עזיד ףיוא חומ

 רע .ןעוועג הדימ ץלַא ןיא ךיז טָאה סנואשזד ןוא ,ןע'סנוָאשזד
 -רעד םהיא טָאה ןעמ רעבָא ,דרָאמטסבלעז ןהענַאב טפורּפעג טָאה
 ,טלהעצרעד ץְלַא רע טָאה ןַאד ןוא ,טּפַאכ

 טרערענוצ רעבָא ;סנוָאשזד ,רע ןעגנַאנַאב טָאה דרָאמ םעד
 -נַאג םעד טײברַאעגסױא טָאה רעכלעוו ,קירטעּפ טָאה וצרעד םהיא
 ןוא "האוצ , יד ןעבירשענפיוא קירטעּפ טָאה ךיוא ,ןַאלּפ ןעצ
 ןוא רע .רהיא רעטניא טפירשרעטנוא סע'סיַאר טשלעפענ
 .ןענַאילימ סע'סיַאר טימ ןעלייטוצ טלָאזעגנ ךיז ןעבָאה סנואשזד

 רעדנעגלָאפ רעד ןעוועג ןיא ןעטייהלעצנייא יד ןעשיווצ

 ןענעלעג זיא ךוטנַאה רעסַאנ רעד סָאװ טייצ רעד ןיא :טקַאפ
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 עלייוו עלַא ןץ'סנואשזד טימ קירטעּפ טָאה ,םינּפ סע'סיַאר ףיוא
 ,טלַאה סע ואוו טנערפעג טָאה קירטעּפ ,ןָאֿפעלעט ן'פיוא טדערעג
 ןעסַאנ ן'טימ טגיל סיַאר זַא ,טרעפטנעעג םהיא טָאה סנואשזד ןוא

 סנואשזד טָאה רעטעּפש  .רעווש טעּפָאס ןוא זָאנ ן'פיוא ךוטנַאה

 ,רהעמ טינ ןיוש טמעטָא סיַאר זַא ,טנָאזעגנָא ן'קירטעּפ

 יד טלהעצרעד טָאה סנואשזד ןעוו ,ייברעד ןעוועג ןיב ךיא

 "נוטש יירד ייב .ינרױטַא טקירטסיד ן'רַאפ ןעטייהלעצנייא עלַא

 .דנעזעוונא ןעוועג ךיוא זיא קירטעּפ .,טרעיודעג סָאד טָאה ןעד
 ןיא ןעטקנוּפ עטסגיטכיו יד וצ ןעמוקענוצ זיא סנואשזד ןעוו
 םוצ ןעגנַאגענוצ קירטעּפ ןיא ,דרָאמ םעד ייב עלָאר ס'קירטעּפ
 ,לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז ןוא רעטסנעפי

 ןעבָארגעגסױא "דרע רעד רעטנוא ,, ןופ ןעבָאה ןעננוטייצ יד

 ןעבעל ס'קירטעּפ וצ ךייש ןעוועגנ רָאנ זיא סָאװ לעקערב ןעדעי

 "וירפ ַא זיא רע זַא ,טגײצענסױרַא ךיז טָאה סע .,רעטקַארַאכ ןוא

 -ענ ןיא רע .ןעקנַאדעג ענעטירשענטרָאפ טימ שנעמ ַא ,רעקנעד
 סָאװ יד .ן'שזדרָאשזד ירנעה ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא ןעוו
 סלַא טלעטשעגרָאפ םהיא ןעבָאה טַאװירּפ טנעקענ םהיא ןעבָאה

 -ַאכ ןעשיטַאּפמיס ַא טימ ,ןעשנעמ םענעזעלַאב ,ןעדנעקנעד ַא

 .רעטקַאר
 ס'יקסװעיָאטסָאד ןָא טרעניארע ךימ טָאה עטכישעג יד

 | ,"ףָארטש ןוא ןעכערבראפ ,
 סָאװ ,ראפרעד ןעבעל סָאד ןעקנַאשענ ןעמ טָאה ן'סנוָאשזד

 סייק ס'קירטעּפ ןיא .טייטס םעד רַאפ תודע טגָאזעג טָאה רע

 ןעשיווצ טכעפעג ַא ןיא סליּפַא טימ רעטנָאלּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 וצ ךיז טייקכילגעמ יד ןעבעגעג םהיא טָאה רעכלעוו ,סרעיָאל

 ןעמ ןעכלעוו ףיוא ןימרעט םעד וליִפַא ןוא .טיוט ןופ ןעועטַאר
 רע זיא ןָאזירּפ ןיא ןעציז וצ טלייטרוארַאפ ךילדנע םהיא טָאה

 .ןעצנַאג ןיא ןעסעזענסיוא טינ ךיוא

| 610 

 .ןעסעצַארּפ עכילמע ךָאנ

 ךיא עכלעוו ,ןעסעצָארּפ-דרַאמ ערענעלק יד ןופ םענייא ןיא
 ןעוועג רוניפ טּפיוה יד זיא ,טייצ רענעי םורַא טניואוועגייב בָאה
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 ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי רעשידיא רענערָאבעג רענַאקירעמַא ןַא

 ןוא ,לעדיימ רעכילטסירק ַא ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע .,ללָאה

 טלַארבעג מהיא טָאה סָאד .טרהעקעגּפָא םהיא ןופ ךיז טָאה יז

 רהיא ןעסָאלשַאב ךיז טָאה רע ל?היפעג-סגנולפייווצרַאפ ַא וצ

 .ןעטיוט וצ

 טנעמטרַאּפעד רעניילק ַא ןיא ל?ריונ-סליעס א ןעוועג ןיא יז

 ןיא ןײרַא רע זיא .ןואטּפָא ,וינעווע רעטירד רעד ףיוא ,רָאטפ

 רהיא רע טָאה ,םלוע ןַא ןופ טרַאװנענעג רעד ןיא ,ןוא רָאטס

 .ןעסָאשענ

 געלפ ךיא געט רָאּפ ַא רָאנ טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעד

 םהיא ןופ ןעסיירּפָא ןענעק טינ ןוא ן'ללאה ףיוא ןעקוק ןוא ןעציז
 -רַאפ ןייק ,קערש ןייק ןעזיװעגסױרַא טינ טָאה רע ןעניוא יד

 רע יו יױױזַא .ןעסעזעג רע ןיא עלעמעל ַא יו ,טײקטגרָאז

 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןעמענַאב טנעקעג טינ טלָאװ

 םהיא טָאה ,טַאהענ טינ רע טָאה רעיִאל ַא ףיוא טלעג ןייק

 -רַאפ רעטסיזמוא רעד ןוא ,ןעטסיזמוא ןַא ןעבענעג טכירעג רעד

 .ןענידייטרַאפ וצ םהיא הימ ןייק ןעמונענ טינ ךיז טָאה רענידייט

 ןיא טלָאװ טַאקָאװדַא רעטונ ַא זַא ,טנייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא

 טכייפ ןעועג זיא סע .דיילטימ ןעקעוורע טנעקעג ירושזד רעד

 -עננוא ןַא ןיא ןעגנַאנַאב דרָאמ םעד זיא רע זַא ןהעטשרַאפ וצ

 ןיא ןײרַא טמוק שנעמ ַא ןעו .,דנַאטשוצ ןעניטסייג ןעכילנהעוו

 עסַאמ ַא רַאפ םביל רע עכלעוו יד טסיש ןוא םָארק רעסיורג ַא

 ןַא רָאלק זיא ,ןעפילטנַא טינ טפורּפ ןוא ,ןעגיוא יד ןיא תודע

 זיא סָאד .טינ עלָאר ןייק ןיוש םהיא ייב טליּפש ןעבעל רעד

 ןעכילקילגנוא ַאזַא ןעצעז וצ .רעדרעמ ןייק טינ ,רעקנַארק א

 ןייז יו רעכילרעדרעמ ליפ ןעוועגנ טלָאװ רעשט קירטקעלע ן'פיוא

 .טַאט

 טכַארבעגסױרַא םייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא טָאה ירושזד יד

 | "! גידלוש , טקידרעוו א

 טלייטרוארַאפ םהיא טָאה ןעמ תעשב ,טנעמָאמ םעד ןיא

 ןוא ;עלעמעל א יװ ןעטלַאהעג ךיוא ךיז רע טָאה ,טיוט םוצ

 רע זיא ,טרואק ןופ טרהיפענסיורא םהיא טָאה ףירעש רעד ןעוו

 סָאװ ןעלעװו טלָאװ רע יו ױזַא ,ןעפָאלעג רָאנ ,ןעגנַאגעג טינ
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 ןערעו טיירפאב ןוא להוטש ןעשירטקעלע םוצ ןעמוקוצ רעלענש

 .טלעוו רעד ןופ

 --- ,ןעייּפסַאּפ טעוו רהיא 4 ױזַא ךיז רהיא טלייא סָאװ --

 זיא רעכלעוו ,רָאמוה ַא טימ ,טגָאזעג םהיא וצ ףירעש רעד טָאה

 ,דיילטימ טימ לופ ןעוועג

 ןיא "יירעפַאלקש עסייו, ןֹופ טייצ יד ןעוװעג זיא סָאד

 עטריזינַאנרַָא טעוועשובעג ןעבָאה סע ,לַאטרַאװק ןעשידיא םעד

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעפרואווסיוא ןוא ?ןעטעדַאק , עניצומש ןעּפורג

 ךעלדיימ עשידיא עזָאלרעטקַארַאכ ,עגידנעטשנַא ,ענהעש טכוזעג

 ןעּפעלשניירא טלאוועג רעביא ןוא ןערהיפרַאפ וצ ייז קעווצ ן'טימ

 .ּםמוז ןיא

 -ָאק רעד ןופ לָארטנַאק םעד רעטנוא ,ייצילַאּפ עטּפורָאק יד

 וינ רעביא טשרעהעג טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ ינאמאט רעטּפור

 טצישַאב טָאה יז יװ טקנוּפ ,טצישַאב "ןעטעדַאק , יד טָאה ,קראי

 ןעטלַאהעג ןעבָאה רעכערברַאפ יד ואוו ,רעזייה עגידנעטשנַאנוא יד

 ַא זַא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעפערט טנעלפ ךָאֹד .תונברק ערעייז

 -נואווצעג זיא ייצילַאּפ יד זַא ,ןעלַאפעגניירַא ױזַא זיא ?טעדַאק,

 | .טכירעג םוצ ןעלעטש וצ םהיא ןעוועג ןעג

 .ןעכלעזַא לעיירט ןייא טניואוועגייב בָאה ךיא

 ע:ידנעטשנַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא רעטריטסערַא רעד

 ןעראוועג טּפעלשעגניירַא זיא ןיילַא רע .,ןערעטלע עשיטַאבעלַאב

 ןעגעװו ןעוועג זיא סעצָארּפ רעד .,ןעּפמול ערעדנַא ןופ ּפמוז ןיא

 סעט'רבח ייװצ ןוא יז .טריניאור טָאה רע עכלעוו ,לעדיימ ַא

 טרעהעגסיוא טָאה ירושזד יד .תודע יד ןעוועג ןענייז ערהיא

 .ןענָאמרעד טינ ָאד ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא עסַאמ א

 .לַאז םעד ןעזָאלרַאפ ןעסייהעג ןַאד ןעמ טָאה ןעיורפ

 .ןימרעט ןעגנַאל ַא ףיוא טקישרַאפ ןעמ טָאה ןעגידלוש םעד

 ,אקירעמַא טכַאקעג ןַאד טָאה סע רעכלעוו טימ ,סייק ןייא

 ,ןעכערבראפ ןעכילנהעוועג ַא טימ ןעדנוברַאפ ןעווענ טינ זיא

 טלָאװ טנייה .ענהיב רעד הוא ?ַארָאמ ןופ ענַארפ ַא טימ רָאנ

 יד ןיא םנה ,ךילגעמנוא ןעװעג קרָאי וינ ןיא סעצָארּפ אזַא

 .ןעריסַאּפ טנייה ךָאנ סָאד ןעק ןעטַאַאטש ערעטייוו
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 זיא עכלעו ,עסעיֿפ ַא ןענעװ טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע

 .יַאפַאס,, ןַאמָאר ס'עדָאד סנָאּפלַא ןופ גנוריזיטַאמַארד א ןעוועג

 ןַאד זיא עכלעוו ,לָאסרעדענ ַאנְלֶא טליּפשעג טָאה ָאפַאס סלַא

 טייצ רענעי ןופ ?ןערָאזנעצ לַארָאמ , יד ןעבָאה .טמירַאב ןעוועג

 רהיא זַא ןוא עשילַארָאמנוא ןַא זיא עסעיּפ יד זַא ,טגידלושאב רהיא

 .ןעכערברַאפ ַא זיא ןעליּפש

 ?ָאפַאס, יװ עסעיּפ ַאזַא ןיא ןעליּפש סָאד ןערעלקרע וצ

 "ווא עצנַאג יד ןערעלקרע ןעסייהעג טָאה ,ןעכערברַאפ ַא סלַא

 .ןעכערברַאפ ַא סלַא רוטַארעטיל עשיאעּפָאר

 -ענ ַאנלֶא טלעטש ןעמ זא ןעראוועג טנאקאב זיא סע ןעוו = |

 ,טכירעג םוצ רעטַאעט םעד ןופ םיטַאבעלַאב יד ןוא לָאסרעד

 .טדעטש רענַאקירעמַא גיצפופ ןיא ןעטָאברַאפ עסעיּפ יד ןעמ טָאה

 ןַאד םיחלנ ןעבָאה ןעכריק רענַאקירעמַא רעטרעדנוה ןיא ןוא

 -פיֹוא ןעליוו סָאװ סרעטַאעט ןעגעג תושרד עגידרעייפ ןעטלַאהעג

 .אמארד ?עשילַארָאמנוא,, אזַא ןערהיפ

 לעשרױממָאק , םעד ראפ טניואוועגייב לעיירט םעד בָאה ךיא

 יד ןוא ינרױטַא טקירטסיד םעד ןופ תונעט יד ,"רעזייטרעוודא

 -ַאה ,טלעטשעגסױרַא טָאה רע עכלעוו תודע יד ןופ ןעננורעלקרע

 .רעטלַא-לעטימ ןופ ןעמיטש יװ ןעננולקעג ןעב

 ןעט-7 םעד טנידנעעג ךיז טָאה ?עיירט רעד) טקידרעװ רעד

 -רעדענ אגלֶא .?"גידלושנוא, ןעוועג רעבָא זיא (1900 ,ל?ירּפַא

 ןיא דיירפ ןופ ןערערט טימ ,עטנַאסערעטניא ןא ,עכיוה ַא ,לָאס

 ,גנוגערפיוא רעכילקילג ןופ םינּפ ןעדנעמַאלפ ַא טימ ,ןעניוא יד

 | .טנַאה יד טקירדעג ןאמירושזד ןעדעי טָאה

 .?ָאפַאס, ןהעז וצ ףאלעג ַא ןערָאװעג זיא םעד ךָאנ ךיילג

 ףניפ .אקירעמא ןיא עסעיּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןערָאװעג זיא סָאד

 ענעדישרַאפ יד רעביא ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעבָאה סעינַאּפמָאק

 ,םוטעמוא טָאה ןעמ .,"ָאפאס, ןעליּפש טדעטש רענַאקירעמַא

 יז יו ױזַא רעבָא .לָאסרעדענ ַאגלֶא ןהעז טלָאװעג ,ךילריטַאנ

 רעבלעז רעד וצ רעצעלּפ עכילטע ןיא ןעליּפש טנעקענ טינ טָאה

 ,"רַאטס, רעדנַא ןַא טימ ןענעגונַאב טזומענ ךיז ןעמ טָאה ,טייצ

 -טכירעג ענעדיײשרַאפ יד רעביא ןהעגמורַא ךיא געלפ טּפָא
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 סעּפע ךימ טנעלפ סע ןעוו ,ןערעהוצ ךיז ,ןעקוקוצ ךיז ,ןעלַאז

 רעדָא עדנוטש ַא ןעציזּפָא לָאמַא ךיא געלפמ ,ןעריסערעטניארַאפ

 ןעּפיט ענעדיישרַאּפ יד וצ טקוקעגוצ ךיז ךיוא בָאה ךיא ,ייווצ

 ןוא ןעציז סָאװ רעדָא ,ןערָאדירַאק יד ןיא ךיז ןעזייװַאב סָאװ

 -גָאלקעגנָא יד ןופ דניירפ ןוא םירבח :סלעיירט יד ךָאנ ןענלָאפ

 | ."רעכוז-טייקנירעגיינ, םתס רעדָא ,עט
 ןעשנעמ ,רעכערבראפ ענערָאבעג ןופ ןעּפיט ןהעזעג בָאה ךיא

 ןעהענ ןוא ןָאזירּפ ןיא לָאמ עכילטע וצ ןעװעגּפָא ןיוש ןענייז סָאװ

 טימ ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא .געװו ןעבלעז ן'פיוא רעמיא

 -עכערברַאפ טימ ןעשנעמ טנענענַאב בָאה ךיא ,ייז ןופ ענינייא

 ?היפעג ןעלַארָאמ ןייק טינ ךילקריוו ןעבָאה עכלעוו ,תומשנ עשיר

 ןצ םייהיירט ןוא טייהנעבעגרעביא ןופ ?היפענ םעד רעסיוא

 .רעטומ ַא וצ ךיוא טכיילימ ןוא ,םירבח ערעייז

 ,טעטכַאבָאעֿב בָאה ךיא עכלעוו ,ע'טּפשמ'עג יד ןופ רענייא

 טַאהעג טָאה רע .,ןַאמרעגנוי רעטעדליבעג ,רענהעש ַא ןעוועג זיא

 ןעבלעז םעד ןופ ,טפַאשנעדייל ןופ עמרָאפ עכילריטַאננוא ןַא

 -גנעפעג ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ ,יד יו טרָאס

 ןענעג תודע יד ,דלייו רַאקסָא רעביירש ןעשילגנע םעד סינ

 -רַאפ טָאה רע עכלעוו טימ ,ךעלגניא עניילק ןעוועג ןענייז םהיא

 .קרַאּפ לַארטנעס ןיא טפַאשטנַאקַאב ַא ןעניוצ

 -עג זיא רעיאל ןייז ןוא ,טגידייטרַאפ טינ טעמכ ךיז טָאה רע

 גיצנַאװצ ףיוא טלייטרוארַאפ םהיא טָאה ןעמ ,זָאלפליה ןעוו

 רעשרעדניק ַא טימ לייטרוא ןייז טרעהעגסיוא ֿטָאה רע !רהָאי

 ,טרואק ןופ ןעמונענקעװַא םהיא ןעבָאה ספירעש יד ןעוו ןוא ,ענימ

 רעשידיא רעטנַאמרעדךעבױא רעד יו יוזא ןעננַאנעגנ רע זיא

 ,עטבילעג ןייז ןעסָאשעג טָאה סָאװ ,ללָאה ןַאמרעגנוי



 .לעטיּפאק רעטסקעז

 .סענעצס עכילטע ,ןעשנעמ עכילטע

4 

 .רעקוָארק דרַאשטיר

 ינַאמַאט , עיצַאזינַאגרָא רעטּפורָאק רעד ןופ ?ססָאב , רעד

 -טדָאטש רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ךיוא טסייה סָאד ןוא ,?לָאה

 דראשטיר רעטמירַאב רעד ןעוועג ןַאד זיא ,קראי וינ ןיא גנוריגער
 עטנינייאראפ יד ןיא ןעשנעמ עטסגיטכעמ יד ןופ רענייא ,רעקוארק
 ,ןעטַאַאטש

 עטיירב טימ ,רעטיובעג-קרַאטש ַא ,רעכיוה ַא ןעוועגנ זיא רע

 םעד טימ ,לעדרעב רעלעקנוד-ךיליורג ,רעצרוק ַא טימ ,סעציילּפ

 רע .קַאטסָארּפ םענערָאװעג-ךייר ַא ןופ ןהעזסיוא םעניײמענלַא

 קרָאי ןינ ןופ ןעננוי-עסַאג יד ןעשיווצ טעװעדָאהעג ךיז טָאה

 .טַאהעג טינ לָאמנייק רע טָאה םינּפ ןעטנענילעטניא ןייק ןוא

 -ַאכ טימ שנעמ ַא ןיא סָאד זַא ,ןהעז טנעקעג רעבָא טָאה ןעמ

 טינ עדער ןייק לָאמ ןייק טָאה רע .רַאנ ןייק טינ ןוא רעטקַאר

 לָאמ ןייק םהיא ייב ןעבָאה סרעטרָאּפער-סננוטייצ .ןעטלאהעג

 ןעבָאה ןעננוטייצ יד ויוורעטניא ןייק ןענירקסיורַא טנעקענ טינ

 -- םהיא ןענעװו ןעדייר וצ טרעהענפיוא טינ לָאמ ןייק רעבָא

 טעװ רע ןעמעוו ,טפָארטשאב רע ןעמעוו ןוא טניױלַאב רע ןעמעוו

 ,טמַא ַאזַא רעדָא ַאזַא וצ טַאדידנַאק ןעטסקענ םעד רַאפ ןעכַאמ

 טרעדנוה עכילטע ןעכַאס וצ טייהנענעלעג א טינ רע ןעמעוו

 ,טקַארטנָאק ןעשיטדָאטש א ןופ ראלָאד דנעזיוט

 ,דליב ןייז טקורדעג ךָאו עדעי ןעבָאה רעטעלב רוטַאקירַאק יד

167 
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 -ַאורֶא ינאמאט יד  ,רעניט א יװ ןעלעטשרָאפ םהיא ןענעלפ ייז

 ,היח רעזיד ןופ ןעמָאנ םעד טימ ךילנהעוועג ןעמ טפור עיצאזינ

 טָאה ןעמ ןעוו .וצרעד טסָאּפעג עדארג ךיז טָאה םינּפ ןייז ןוא

 עגידכעלייק ןוא ליומ רעטיירב רעד טימ טכיזעג עגידכעלייק ןייז

 -ָאמענוצ ּפָאק ןייז וצ ןוא ,"טסקיפענוצ , ?עסיבַא ןעניוא עסיורנ

 -ריטַאנ ַא ןעמוקענסױרַא זיא ,רעניט א ןופ רעּפרעק םעד ןעל

 "עג רעקוארק ַא ןיא שינעפעשַאב רעדליוו רעד ןופ דליב רעכיל

 ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ טנעלפ טלַאטשעג רעזיד ןיא .טלַאטש

 .לָאה ינאמאט ןופ ּפמוז-סנָאיצּפורָאק םעד

 רימ ןיא ןהעזענ םהיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ ןעטשרע רעד

 "ענג ןייז ןיא םכַאנ עצנַאג ַא טעמב ןעננערבראפ וצ ןעמוקעגסיוא

 ,טפַאשלעז

 ןעלהַאװ יד ךָאנ טכַאנ ןוא טנעוװַא םעד ןיֹא ןעוועג זיא סָאד

 וינ ןופ רָאנרעװַאג ףיוא ןָאשקעלע ןעוועג זיא סע ,1898 ןופ

 -ַאב ךילנהעוועג ךיז טָאה עכלעוו ,לָאה ינאמאט ןוא ,טייטס קרָאי

 -עג לָאמ ןעזיד טָאה ,טדָאטש ןרעביא טפַאשרעה רהיא ףיוא טקניירש

 "םקיטילָאּפ , יד ןיא עּפַאל עשרעגיט רהיא ןעקעטשניירַא טוואורפ

 ַא ןערהיא טלעטשעגסיורַא טָאה יז ,ךיוא קרָאי וינ טאאטש םעד ןופ

 ןא ןעװעג ןיא סָאד .רָאנרעװַאג ףיוא טַאדידנַאק סּלַא ןעשנעמ

 ,ןופ רעדורב ַא ,קייוו-ךעוו סוטסָאנָא ןעמָאנ ן'טימ רענאקירעמא

 -עוו טרעבָאר ,קראי וינ טדָאטש רעד ןופ ראיעמ ינאמאט םעד

 -עג לייטנא ןעניטעט ַא ףמַאק ןעזיד ןיא טָאה רעקוארק .,קייוו

 | .ןעמונ

 רָאדָאעהט ןעוועג זיא רענַאקילבוּפער יד ןֹופ טַאדידנַאק רעד

 .(28/ ןוא 280 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) (*טלעווזור

 ס'רעקוארק .ןעראוועג דעטקעלע טלעווזור זיא לָאמ ןעזיד

 .ןעלאפענכרוד זיא טַאדידנַאק

 -עג טמירַאב ךיז טלעווזור טָאה ןעינַאּפש טימ המחלמ רעד ןיא (*

 -וור עגיצנוק ,עקסטַאװכ ,"סרעדיַאר ףָאר, ןופ טנעמיגער ַא טימ טכַאמ

 סמרַאפ-ןעסקָא עסיורג יד ףיוא ןעמונעגנעמַאווצ טָאה רע עכלעוו ,סרעט

 עירעלַאװַאק ַא סלַא טרזינַאגרָא ויז טָאה רע ."טסעוו ןעדליוו, םעד ןופ

 סָאד רע טָאה ןאד .דלעפטכַאלש ןיא ןעגנאגעג ווז טימ זוא ןוא טנעמי גער
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 109 סענעצס עבולטע ,ןעשנעמ עבולטע

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ָאזלא זיא ן'רעקוארק טימ שינענעגַאב ןיימ

 "עד, םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןעלהַאו ענעי ךָאנ דנעווַא םעד

 -לעװ ,רעקוארק .וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא ,"בָאלק קיטערקַאמ
 . .גנוניואוו ןייז טַאהעג ןעטרָאד טָאה ,ןמלא ןַא ןעוועג ןַאד זיא רעכ

 רעד .שזַאטע ןעטשרעביוא ןַא ףיוא ןעוועג ןענייז ןערעמיצ ענייז

 ןעװעג ןענייז סמור ערענעלק ענינייא ןוא לַאז-בָאלק רעסיורנ
 ,רָאלּפ ןעטשרע ן'פיוא

 .טנאקעב ןעוועג ןיוש זיא ןעלהַאו יד ןופ טַָאטלוזער רעד

 ס'רעקוארק רַאפ ,טסייה סָאד) ןעטַארקַאמעד יד רַאפ גנונפָאה ןייק

 .ןעבילבעג טינ ןיוש זיא (ײטרַאּפ
 "ּולֲאֹּפ ינאמאט להָאצ עשביה ַא ןענופעג ןעטרָאד בָאה ךיא

 ענאלרעדינ יד .,ץרַאה טכאמענ ץְלַא ךיז ןעבָאה ייז .סנעשיט

 -םיב ןוא .,רע'םינּפ ערעייז ףיוא ןעסָאנענסיױא ןעוועג רעבָא זיא

 טכָאק ,טגיז ינאמאט ןעוו .ןעגנאנעגוצ ךיז ייז ןענייז זייווכעל

 רהוא ףלע םורַא זיא לָאמ ןעזיד .טכַאנ עצנַאג ַא בולק םעד ןיא

 ןופ עכילטע רָאנ ןעבילבענ ןענייז סע .טסוּפ טעמכ ןעוועג ןיוש

 .ןילַא רעקוארק ןוא סרעטרָאּפער יד ןופ רָאּפ ַא ,סנעשיטילָאּפ יד

 סָאװ ,רעלבמעג רעטינעג ַא יװ ,רעטנומ ןעוועג זיא ?ססָאב , רעד

 דונ, ַא -- טרילרַאפ רע יצ ,טניועגנ רע יצ גיהור טביילב
 ."טרָאּפס

 ,ן'טנָאמלעב טסונוא ןענופענ ךיא בָאה עדנעזעוונא יד ןעשיווצ

 -כיוו יד ןופ ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעשנעמ עטסכייר יד ןופ רענייא

 ןיא רע ."טפַאשלעזענ, רעקראי וינ רעד ןיא ןערוגיפ עטסניט

 -םיוא ןַא ןעוועג רע זיא םעד טימ ןוא ,ןַאמ-ינאמאט א ןעוועג

 -רעּפ טדָאטש ןופ "םינסחי, יד ןענעלפ ךילנהעוועג םירָאװ ,םאנ

 --- אֹי ןיוש ביוא ןוא ,ןעשימ טינ ךיז "סקיטילָאּפ , ןיא ךילנעז

 .ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער רעד ןיא זיא

 -האוו עטסקענ וד יווב .(קינװָאקלַאּפ) "לענריוק , לוטיט םעד ןעמוקַאב
 ָאולא םהיש קראי וינ ןופ רענאקילבוּפער יד ןעבָאה רָאנרעװַאג ףיוא ןעל

 רע ווא רעטעּפש רהאי עכילמע טימ .טאדידנַאק רעייז ראפ טלעטשעגסוורַא

 סלַא ןוא .ןעטַאַאמש עטנינויאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןעראוועג דעטקעלע

 "וטש ןוא עטסגודעבעל יד ןופ ענווש ןעראוועג ךָאנרעד רע זא טנעדיזערּפ
 .אקורעמא ןופ עטכישעג רעד ןוא ןערוגופ עטסגידמער
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 -לעב ױזַא יו ןהעז וצ טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא סע

 ,.ן'רעקוארק דרַאשטיר טימ ךיז ט'רבח טנָאמ
 טָאה רע ןוא ,ן'רעקוארק ראפ רעגניא ךס א ןעווענ זיא רע

 רע טהעטש טָא .ןעדייז ַא וצ לעקינייא ןַא יו םהיא וצ טדערעג

 ןוא ,עדנעזעונַא יד ןופ ערעדנַא רָאּפ א טימ ךיז טעקשוש ןוא
 ןענערפ "ןעדייזמ םוצ טפי7 ןוא קעװַא ייז רע טפראוו טָא

 : ,סעּפע

 ,ןָאט ןעטסנרע ןַא טימ טדער טנַאמלעב :וצ ךיז קוק ךיא
 -עדייז ןעכילדניירפ ַא טיס סיוא םהיא טרעה רעקוארק ןוא

 ,לעכיימש
 "ןארק וצ גנוקרעמַאב ַא טכַאמ סרעטרָאּפער יד ןופ רענייא

 ; ן'רעק
 =? טייטס יד ןעמיעלק טינ רהיא טלָאז סָאװרַאפ ---

 ,טרעפטנעעג רעקוארק טָאה -- רימ ןעמיעלק סיוועג ---
 ,טכאלוצ ךיז ןוא

 "אב טייהרעליטש ךיא בָאה -- רעניט רענידעכַאל ַא --
 ,רעטרָאּפער רעדנַא ןַא וצ טקרעמ

 ףילרעפעג ױזַא ןעווענ טינ טלָאװ רעניט רענידעכַאל ַא --
 ,טרעפטנעעג רענעי טָאה --- רעקוארק רעגידעכַאל ַא יו

 ןעבילבעג ןענייז סע ןוא ,טכַאנ עפיט ןעוועג ןיוש זיא סע
 ןהעש ,ןעסיורג םעד ןיא ןעסעזענ ןענייז רימ .ןעשנעמ ףניפ רָאנ
 ניזיר א םורָא עּפורג עניילק ַא --- ,לַאז ןעטרילבעמ םעװקַאב ןוא

 -ענ טָאה ןעמ .טסוּפ ןעוועג לָאז רעד זיא רעטייוו .שיט ןעסיורג
 ,ניצרעהנעפָא ןוא יירפ ץנאנ טדערעג טָאה רעקוָארק ןוא ,טסעומש
 ןעסיוועג ַא ייב .עילימַאפ ןייא ןעוועג עלַא ןעטלָאװ ריס יוװ ױזַא
 ; גנוקרעמַאב ַאזַא טכַאמעג רע טָאה טקנוּפ

 רעסיורג ַא ןארַאפ זיא'ס זא ןעסענרַאפ טינ ףרַאד ןעמ ---

 | .זנוא ןעגעג רעמיא טמיטש סָאװ ,טנעמעלע

 סָאװ רעבָא ,ָאטינ עקַאט זוא גנונפָאה ןייק : ןעסיוהעג טָאה סָאד (*

 טָאה ןעמ זא ןעמ טרידנעטערּפ טונומ רעטצעל רעד זיב זא ,וצ ןעמ טגיוול

 ?ןענואוועג
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 ןוא טנַאה ןיא לעכיביץיטָאנ ןיימ ןעטלַאהעג ןַאד בָאה ךיא

 ,טקרעמַאב סָאד טָאה רע .רעטרעוו ענייז טנעכייצרַאפ בָאה ךיא

 ,טנעקלָאװרַאפ ךיז טָאה טכיזעג ןייז ןוא

 ייב רע טָאה -- ? ןַאמרעגנוי ,רהיא טביירשרַאפ סָאװ ---

 ןהעז ֹוצ ריס טביולרע ,רימ טנידלושטנע --- ,טנערפעג רימ

 .טנעכייצרַאפ טציא טָאה רהיא סָאװ

 .טעקַאּפ ןיא טניילענניירַא עלעכיב ןיימ בָאה ךיא

 טָאה --- ,עסערּפ רעד רַאפ טינ ,טַאוװירּפ ָאד ןעדייר רימ ---

 זא ,ןעסיו טלָאװ ךיא ןעו -- ,ךעלזייב טגָאזענ רעטייוו רע

 ךיא טלָאװ ,גנוטייצ רעייא ראפ ןעביירשרַאפ סָאד טעװ רהיא

 .ןעניז ןיא טַאהעג סָאד

 --- ,טַאװירּפ ןעביילב סָאד טעװ ,טַאװירּפ זיא סָאד ביוא ---

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה

 ,רעטרָאּפער רעטייווצ א רעבָא .טניהורנואעב ןעוועג זיא רע

 ןעמעו טימ ,ןהעזסיוא ןעש'חלג ַא טימ ,שנעמ רערעטלע ןַא

 בָאה ךיא ןעמעװו טימ ןוא ,טנאקאב טוג ןעוועג זיא רעקוארק

 ןיב ךיא זַא טרעכיזראפ םהיא טָאה ,לָאמ עכילטע טנעגעגאב ךיז

 עסערּפ רעד רַאפ טינ זיא סָאװ סָאד זַא ןוא ,"ןעמלעטנעשזד, ַא

 .ןעכילטנעפערַאפ טינ ךיא לעװ

 םונימ עטשרע יד רעבָא .טגיהורַאב ךיז טָאה רעקוארק

 ,טעקאּפ םעד ןופ ןעטערטּפָא טנעקעג טינ ץְלַא ןעניוא ענייז ןעבָאה

 .עלעביב ןיימ טגיילעגניירַא בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא

 סעשודייּפ} "רעטעלב, עזיד ןוֿפ דנַאב ןעטירד םעד ןיא

 -ַָאק וָאסקעל, םעד ןעגעוו ןערָאװעג טלהעצרעד זיא (608

 ןינ ןייק טקישעג טָאה טָאנעס רענַאבלֶא רעד ןעכלעוו ,"עטימ

 יײצילַאּפ רעקרָאידוינ רעד ןופ ןָאיצּפורָאק יד ןעשרָאפוצסיוא קרָאי

 ןאד .לָאה ינאמאט ןופ טּפַאשרעה רעשירעכעדברַאפ רעד רעטנוא

 עטסקענ יד ייב הלּפמ ס'ינַאמַאט ןעוועג טַאטלוזער רעד זיא

 ןעשנעמ ןעגידנעטשנָא ןַא דעטקעלע טָאה ןעמ .ןעלהַאװ-טדָאטש

 ןעמָאנ ן'טימ ןאמסטפעשעג א ,קראי וינ ןופ ראיעמ סלַא

 -ַאטיּפַאק-סילָאּפ ענינייא טפָארטשַאב טָאה ןעמ ןוא ,גנָארטס

 ךיז טָאה רתֶאֹי רֶאֹּפ א ףיוא ,סרָאטקעּפסניא-סילַאּפ ןוא ןענ
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 זיא ךָאנרעד .רעגידנעטשנא לעסיבַא טרהיפענפיוא ייֵצילַאּפ יד

 טַאנעס רענַאבלא רעד טָאה ,ָאזלא .עבלעז סָאד ןערָאװעג רעדיוו

 טטעזַאמ} רעד -- עטימַאס-סגנוכוזרעטנוא ןַא טקישעג רעדיוו

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד ךָאנ ,ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ יװ ,"עטימָאק

 .ןעדנעציזרָאפ

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעקוארק

 ןַא טרהיפעגנֶא טָאה ננוכוזרעטנוא יד .רעהרַאפ םוצ טרעדָאפ

 -עג ענעפורעג יד טָאה רע ןוא ,ססָאמ ןעמָאנ ן'טימ טאקָאװדַא

 יו ,םעד ןענעו טנערפעג רע טָאה ן'רעקוארק .ןענַארפ טלעטש

 םהיא רע טָאה ענארפ ןייא .ינאמאט רעביא טעװעדנַאמָאק רע

 ןופ דילגטיס א ןעוועג זיא ססָאמ .,ןיילא ךיז ןעגעו טלעטשעג

 ."ּפָאק םעד ןעטינשעגּפָא, םחיֹא טָאה רעקוארק רעבָא ,ינאמַאט

 ףיוא רוטַאדידנַאק יד ןעמוקאב טפרַאדעג טָאה ססָאמ ,טסייה סָאד

 ןופ טקעמעגסיױא םהיא טָאה רעקוארק ןוא טמַא ןעסיוועג ַא

 "מול עסיוועג טפמעקַאב טָאה ,ססָאמ ,רע סָאװ רַאפרעד לעטעצ

 טטעזאמ םעד ייב ,ָאזלַא טציא ,טקירטסיד ינַאמַאט ַא ןיא ןעיירעּפ

 ,עטכישעג רענעי ןעגעוו טנערפעג ן'רעקוארק טסָאמ טָאה ,רעהרַאפ

 .טרינער רעקוארק יוזא יװ ליּפשייב ַא ןעזייוו וצ םוא

 טינ ,ּפָאק םעד ןעטינשענּפָא ךיױא רהיא טָאה רימ ---

 .טנערפענ ססָאמ טָאה -- ? תמא

 רעקוארק טָאה --- ,סעציילּפ יד זיב שזַא טקַאהעגּפָא ,ָאי ---

 .ייברעד לעכיימש ןייק וליפא גידנעוט טינ ,טרעפטנעעג

 ןיא קיטילָאּפ ןיא טייז רהיא זא ,טקַאפ ַא טינ ןעד זיא ---

 -ייוו םהיא ססָאמ טָאה -- 4 ענעשעק רעייא ןופ ןעסערעטניא יד

 .טגערפעג רעט

 רַאפ רעמיא ,ָאי) םיִַאט יד ללָא טעקַאּפ יַאמ רָאֿפ ,סעי ---

 רעגיד'הּפצוח ַא טימ טרעפטנעעג רעקוָארק טָאה --- (ענעשעק ןיימ

 יו סעקעובצ עכלעזַאה :טנָאזעג טלָאװ רע יֹװ יוזא ,עינָאריא

 רַאפ ךיוא טײברַא רהיא רעבָא ;סעיַאװא עמורפ ןעכַאמ רחיא

 ךיא .לעטשנָא ןַא ןעכַאמ וצ טנייפ בָאה ךיא ,סטעקאּפ ערעייא

 .?ןעפָא גָאז
 טמירַאב זיא "םיִאט יד ללָא טעקַאּפ יַאמ רָאפ , עזַארפ יד

 .ןערָאװעג
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 .עגָאװערטמ ַא

 לעשריױממָאק, םעד ןופ רעשזדענעמ סענזיב רעד ,רָאמיס

 ַא טימ סקואוו ןעלעטימ ןופ רענאקירעמַא ןא -- "רעזייטרעוודא

 טהערדענמורַא זעוורענ ךיז טָאה --- ןעכעלמורק א ,זָאנ ןעפרַאש

 םהיא בָאה ךיא זַא טינ ביולנ ךיא .קסעד סע'סנעפפעטס םורַא

 "עג זיא רע ןעוו ןוא ,ליומ ןיא רַאניס ַא ןהֶא ןהעזענ זיא סע ןעוו

 ױזַא .ןעייק ןוא ןעייק רַאניס םעד רע טנעלפ ,ןעגָארטוצ ןעוו

 ,לעקער ןייז ןהֶא ןענַאטשענ ןיא סנעפפעטס ,טציא ןעוועג זיא

 .רענעגָארטוצ א ,רעטסנרע ןא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד

 -יצ ןייז ןופ ןעמוקענסיױורַא זיא ,רָאטקאדער-טּפיוה רעד ,טיַאר

 "-יטש טדערעג ןוא ןענַאטשעג ייז ןענייז יירד עַלַא ןוא ,לערעמ

 .בבטש ןיא תמ א ןעגעלעג טלָאװ סע יװ ױזַא ,טייהרעכ

 ןעועג ךיוא זיא ,רָאטידע-יטיס טנעטסיסַא רעד ,עססאשַאל

 .ןענָארטוצ

 ךיא .ץַאלּפ ןעכילנהעוועג ןיימ ףיוא ןעסעזעג ןיב ךיא

 רעבָא .לעבָארט רעטסנרע ןַא סעּפע זןיא סע זא ןהעזעג בָאה

 בָאה דלַאב .טסואוועג טינ ךיא בָאה טהעטשַאב סָאד סאוו ןיא

 ץלַא ןוא ,גָאט םענעי ןופ "טסואּפ גנינוויא , יד ןהעזרעד ךיא

 .ןעראוועג רָאלק רימ זיא

 ןעניטכיו רהעז ַא טאהעג טָאה "טסואּפ גנינוויא , יד

 .="טיב

 םעד ,יאויד ?ארימדַא ןענעװ טלעדנַאהענ ךיז טָאה סע

 ,אלינאמ ןֹופ דלעה

 טָאה ,טגידנעעג ךיז טָאה ןעינַאּפש טימ המחלמ יר ןעוו

 רעגידמרוטש ַא טעטרַאוװרע ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא םהיא

 רע .ןעמוקענ טינ םייהַא ךיילנ רעבָא ןיא רע ,םינּפ-תלבק

 טָאה רע .טלעװ רעד רעביא ןעזָאלעגקעװַא טשרעוצ ךיז טָאה

 ַא טָאה גנוטיוצ ןייא ןעװ טסיוה "פוקס, א רעדָא "טיב , ַא (*

 "טוב, .םונ טָאה גנוטייצ רעדנַא ןייק עכלעוו ,גנודלעמ ַא ,טכורַאב

 .ןעגוזאב ,ןעגָאלש ךילטנעגווא טסיוה
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 טָאה םוטעמוא  ,אּפָארייא ןיא רעדנעל ענעדיישרַאפ טכוזַאב
 ןענייז ןעשעּפעד ןוא ,אבה ךורב ןעסיורג ַא ןעבענעג םהיא ןעמ
 טכאמ ןעמ סאוו דַארַאּפ םעד ןענעוו אקירעמא ןייק ןעגיולפעג

 טדעטש-טּפיוה עטסערג יד ךרוד עזיירףמואירט ַַא .םהיא טימ
 ןייק ןעזָאלענקעװַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןעװעג סָאד זיא
 טָאה ןעמוק טעװ רע ןענאוו ךרוד ןוא ןעוו רעבָא .אקירעמַא
 ,טסואוועג טינ ןעמ

 ןעװעג ןענייז ןעגנוטייצ עכילגעט יד ןופ סעיצקאדער יד
 -ַָאמ םעד וצ טיירגעג ךיז טָאה ייז ןופ עדעי .טננערטשעגנָא
 -ַאנ ןעזייווַאב ךיז טעוװו "ףיש-לארימדַא, ס'יאויד ןעו טנעמ

 טָאה רָאטקַאדער רעדעי ,קרָאי ןינ ןופ סעגערב יד וצ טנעה
 -ַאט ,"טיב, א רָאטקַאדער רעדנַא ןַא טָאה רעמָאט טרעטיצעג

 טימ ויוורעטניא ןַא טימ סױרַא גנוטייצ רעדנַא ןַא טמוק רעמ
 עלענַאיצַאקנעס עסיורג יד .טינ ענייז ןוא ,טסַאג ןעסיורג םעד
 טָאה ערעדעי ןוא .ערעדנַא יד ענייא טיהעג ךיז ןעבָאה רעטעלב

 ןעטנערוקנָאק ערהיא זַא ױזַא ,ןעננוטיירנוצ עלעיצעּפס טכַאמעג
 ,ןייז דשוח טינ ןעלָאז

 ,טריסַאּפ ךילקריוו טָאה "טיב, א זַא ,ןעוועג ןיא ףוס רעד
 -ָאיצַאסנעס עסיורג יד ןופ ענייא םינ םהיֹא טָאה טאהענ רעבָא
 ייב ,ערע'דובכב ,ערעליטש יד ןופ ענייא רָאנ ,ןעגנוטייצ עלענ
 יד -- טייהנעטלעז ַא ןיא סעיינ יד ןיא "טיב, ַא רעכלעוו
 ."טסואּפ גנינוויא , עשיטַארקָאטסירַא

 -ער ערהיא ןופ רענייא .,ןהעשענ סָאד זיא לַאפוצ ַא ךרוד
 טרָאּפס א ןענעו דנעלייא ןעטעטס ןיא קעװַא זיא סרעטרָאֿפ
 ךיז טָאה סע .ןעטכאי-לעגעז ןופ סיער ַא -- שינעטעוורַאפ
 ךיז טָאה רעטרָאּפער רעזיד דנערעוו זַא ,טכַאמעג דָארג רעבָא
 ןעבעל ןערעסַאװ יד ןיא לעפיש-ףמאד ןעקניניילק א ףיוא ןענופעג
 "יוד ?ארימדא ןהעזרעד ןעטייוו ןופ רע טָאה ,דנעלייא ןעטעטס

 זיא רע .רהיא וצ ןָאטענ זָאל ַא ךיילנ ךיז טָאה רע .ףיש ס'יא

 -טמיראב םעד טָאה סָאוז ,רענַאקירעמַא רעטשרע רעד ןעוועג
 טימ ויוורעטניא ןַא טַאהעג ןוא טסירנאב לַארימדַא םענערָאװעג

 ,םהיא

 רע טָאה דלארעשזדסטיפ -- רעטרָאּפער רעגיד'לזמ רעד
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 טרינַאפעלעט ןוא ,גערב םוצ ןערהָאפענוצ ןַאד זיא --- ןעסייהעג

 עכילטע ןעבָאה ,סױרַא זיא גנוטייצ יד ןעוו .ויוורעטניא ןייז

 ,ט'שלח'עג טינ רעיש סרָאטידע-יטיס

 רעד ןעוועגנ יאויד ןיא טלעוו רעטיירב רעסיורג רעד רַאפ

 -עשזדסטיפ ןזיא קראי וינ ןופ טלעוו-סגנוטייצ רעד ןיא ,דלעה

 ,רלעה רעד ןעוועג דלָאר

3 

 .טלעווזור

 ,ץַאלּפ ןיימ ףיוא ןעסעזעג ױזַא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 ןַאמ רעכיוה ַא ןעמוקעגניירַא זיא ,קסעד סע'סנעפפעטס ןעבעל

 טָאה סנעפפעטס .טוח-"רעדייר-ףָאר , רעכייוו ,רעסיורג ַא טימ

 ןעבָאה ייז .טייקמיראוו רערעדנוזַאב ַא טימ ןעמונענפיוא םהיא

 -רָאפ ךימ סנעפפעטס טָאה ךָאנרעד .טונימ רֶאּפ ַא טסעומשענ

 רעד ,טלעווזור רָאדָאעהט ןעוועג זיא סָאד .םהיא רַאפ טלעטשעג

 עטנינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןערָאװעג רעטעּפש ןזיא סָאװ

 עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסטפאהבעל יד ןופ רענייא ,ןעטַאַאטש

 .קילבוּפער רעד ןופ רעריגער

 סנעפפעטס .קראי וינ ןופ רָאנרעװַאנ ןעוועג ןַאד זיא רע

 ,קירוצ יירד רהָאי ַא טימ ןעראוועג טעדניירפַאב םהיא טימ זיא

 קראי וינ ןופ רענָאשימָאק-סילָאּפ רעד ןעוועג זיא טלעווזור ןעוו

 גנינויא} רעד ןופ רעטרָאּפער:סילַאּפ א סנעפפעטס ןוא

 ,"טסואּפ

 זיולב עיצקַאדער רעד ןיא ןעפָאלעגפױרַא טלעווזור זיא טציא

 טָאה זייולייט .ץסנעפפעטס טימ טונימ א ףיוא ךיז ןהעז וצ

 -לייט רעבָא ,טײקשיטַארקָאמעד ןייז ןעזייוו וצ ןָאטעג סָאד רע

 -עד א ןעװעג ךילקריוו זיא רע םירָאוװ .,גיטכירפיוא ץנַאנ זייוו
 -ערטש עוויסערגָארּפ ,עלעדייא ןופ שימענ ַא ,שנעמ רעשיטַארקָאמ

 .םזיאָאנע ןעשיטילָאּפ ןוא טייקטיישעג טימ ,טומ ןוא ןעגנוב

 הע טָאה גידנעסעומש ןוא טונימ ַא טסעומשעג ןעבָאה רימ

 רע .ןייצ עסיורג עטמירַאב ענייז טימ טעשטסילבעג ךילהערפ
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 ןיימ טנידנעעג ךיז טָאה םעד טימ ןוא ,טנענעזעג ךיז םָאה !
 ,םהיא טימ טפאשטנאקאב

4 

 ,סרעּפמָאג לעוימעס

 לעשריױממָאק , םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 -טָאנ לעוימעס טימ ןערָאװעג טנאקאב ךיא ןיב "רעזייטרעװדַא
 ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ,ן'סרעּפ
 ,גנונעווַאב רעטייברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ ,טסייה סָאד ,רָאביײל

 -ַארקַאטסירַא םעד ןיא זַא ,ןעראוועג טריסנָאנַא זיא סע
 עטַאבעד ַא ןעמוקרָאפ טעוו "בָאלק ירושטנעס הטניטניינ, ןעשיט
 ,ןע'ןָאסניקטע דראוודע ןוא ,ן'סרעּפמָאג לעוימעס ,םהיא ןעשיווצ

 עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ןָאסניקטע .טעטיסרעווינוא דרַאװרַאה ןיא
 ןיא ,רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ןעבירשעג טָאה רע .רעסערפדןאינוי

 -סילאטיּפַאק יד זַא ןעזייוװַאב וצ טעראטסענ ךיז טָאה רע עכלעוו

 ןַא ןיא םזינָאינוי-דיירט זַא ןוא טכערעג סיואכרוד ןענייז ןעט
 | ,ךיוא רעטײברַא יד רַאפ וליפא ןוא דנַאל ן'רַאפ קילגנוא

 ןָאסניקטע .טעָאּפ ףױה ַא ןוא ראג היוח ַא טָאה גינעק ַא
 ,לַאטיּפַאק גינעק ןופ טסימָאנָאקע-ףיױוה רעד ןעוועג זיא

 טיײברַא ןיימ טימ ןָאט וצ טָאהעג טינ טָאה עטאבעד יד
 רעד ןוא ,דנעווא ןיא ןעמוקענרָאפ זיא יז םיראוו ,גנוטייצ רעד רַאפ
 טָאה ךימ רעבָא .רעטעלב ןעגרָאמ יד ןיא ןענישרע טלָאװ טכירַאב

 | .טניואווענייב רהיא בָאה ךיא ןוא ,טריסערעטניארַאפ יז
 עטצוּפעגסיוא ןופ םלוע ןא ןעבילקננעמַאזוצ ךיז טָאה סע

 ענינייא --- ןעשנעמ עכייר רהעז סנעטסיימ ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 ,טפַאשלעזעג "רעכיוה , רעד ןופ ייז ןופ

 רע ןוא ,טרָאװ סָאד טאהעג רעטשרע רעד טָאה ןָאסניקטע
 -נַאקירבַאפ יד ןופ ןעטסנונ וצ ןעטנעמוגרַא טלעטשענסױרַא טָאה
 | ,רעטייברא עטריזינַאנרָא יד ןענעג ןוא ןעט

 בָאה ,ןערעפטנע םהיא טלעטשעג ךיז טָאה סרעּפמָאנ ןעוו
 -בםיוו יד ןעלהעפ ןעלעוו ןעטנעמוגרַא ענייז ןיא זא טראוורע ךיא
 ַא וצ .לַאפ ַאזַא ןיא ךיז ןערעדָאפ עכלעוו ,ןעטקנוּפ עטסניט
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 ןעמ ףרַאד ןָאסניקטע ראסעפָארּפ יו ןעשנעמ ַאזַא טימ עטאבעד

 -נָאק ַאזַא טינ ןוא ,טביולנעג ךיא בָאה ,טסילַאיצָאס ַא ןעבָאה

 .סרעּפמָאג יװ רערהיפ-רעטיײברַא ןעוויטַאװרעס

 ,ךילנעזרעּפ טריקַאטַא טינ לָאמנייק ן'סרעּפמָאנ בָאה .ךיא

 םהיא געלפ ךיא ,ןָאט ןענעלפ ןעסָאנעג ערעזנוא ערעדנַא יוװ

 ךיוא ןיב ךיא רעבָא .דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןענידייטראפ רַאנָאז

 -עד רעזיד ייב גידנעייז ,טציא ןוא .םהיא ןופ טייוו ןעוועג

 רעהעטשרָאפ ַא ןוא לַאטיּפַאק ןופ רעהעטשרָאפ ַא ןעשיווצ עטַאב

 זַא ןהעז וצ ךילנייּפ ןעוועג רימ זיא ,סַאלק רעטיײברַא םעד ןופ

 רענייא טינ ןוא ,סרעּפמָאנ טהעטש אנוש רעטײברַא אזַא ןענעג

 .ערעזנוא ןופ

 "בַאשזד, ןערעסעב ?יפ ַא טכַאמענ טָאה סרעּפמָאנ רעבָא

 ןעוועג רימ רַאפ זיא עדער ןייז ,טראוורע םהיא ןופ בָאה ךיא יו

 -טנעעג ןע'ָאסניקטע טָאה רע ,גנושַאררעביא עמהענעגנא ןַא

 יז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא .ףרַאש ןוא גיניזפרַאש ,גולק טרעפ

 ןעיירש ,ןערידָאלּפַא טלָאװעג ךיז טָאה רימ .,לעמיה ןעטעב

 ךיא בָאה שיט-רעטרָאּפער םעד ייב גידנעציז רעבָא ?! אררוה,

 .ןערילָארטנָאק טזומעג ךיז

 יטַאּפמיס םיואברוד טָאה םוע רעשיטַארקָאטסירַא רעד

 ןעגנוקרעמַאב עגיטפיג עסיוועג ףיוא .ןע'ןָאסניקטע טימ טריז

 ךילכעזטּפיױה ,רערעהוצ יד ןעבָאה טכַאמענ טָאה סרעּפמָאנ סָאװ

 ןוא ,סרעטכעלענ עזייב טימ טרעפטנעענּפָא ,סנירערעהוצ יד

 רקַאב רע טָאה ,טרָאװ סָאד ןעמונעג רעדיוו טָאה ןָאסניקטע ןעוו

 .רערעדנַא רעד ךָאנ עיצַאװַא ןייא ןעמ

 ןעפַאלעגוצ ךיא ןיב ,עטַאבעד יד טנידנעעג ךיז טָאה סע ןעוו

 .ענייז טנעה ערייב ןעקירד ןעמונעג ןוא ן'סרעּפמָאנ וצ

 -ינעגרַאפ ןעכילביירשעבנוא ןַא טפַאשראפ רימ טָאה רהיא ---

 | .טגָאזעג ךיא בָאה --- סרעּפמָאנ ,רמ ,ןעג

 ,רעדנעלע ןא יװ טלהיפעג דוארק ןעזיד ןיא ךיז טָאה רע

 יזא .ןעמָאקליוו רהעז ןעוועג םהיא ןענייז רעטרעוו עניימ ןוא

 ,ןעלאפעגּפָארא ייֵז ןעטכָאװ לעֶמיה ןופ יו
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 ,ךייר עכלעזא ןערעה וצ ָאד םענעגנא רהעז רימ זיא סע --
 | .טנַאה ןיימ גידנעקירד ,טגָאזעג רע טָאה --

 ןוא טסילאיצַאס א ןיב ךיא זא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא
 רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע 4,ןעמָאנ ןיימ טגָאזעג םהיא בָאה
 ךיא :ןעזָאלענּפָא טינ ךימ טָאה רע ןוא רימ ןופ טרעהעג טָאה
 ,ןעסעומש רימ טימ ליו רע ;ןעריצַאּפש ןהענ םהיא טימ זומ
 .ןערעו טנאקאב רעסעב

 ןעבָאה ךָאנרעד ןוא ,עפַאק ַא ןיא ןעגנַאגעגניירַא ןענייז רימ

 -וצ ןעדנוטש יירד ייב טכַארברַאפ ןעבָאה ריס .טריצַאּפש רימ

 -יצ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ניטכיל ןערָאװעג ןיוש זיא סע ןעמאז

 ,טדייש

 -ָאװעג טעדניירפַאב ןענייז רימ ןעו ,רעטעּפש ןערהָאי

 טָאה רע .עטכישענ רענעי ןָא טרעניארע םהיא ךיא בָאה ,ןער

 לעכיימש א טימ רימ ןענעלפ טפָא ןוא ,טוגנ ץנַאג טקנעדעג רהיא

 טימ עטַאבעד ןייז ךָאנ שינעגעגַאב רעזנוא ןענָאמרעד רעדיוו

 .ןע'ןָאסניקטע
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 ,"לליב ָאלַאפּפָאב ,

 םעד ןופ סָאבעלַאב רעד ,"לליב ָאלַאפּפָאב , טבעלעג טָאה ןַאד
 זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז ."טסעוו דלייוו יד, קריצ ןעטמירַאב

 -םעק , ןעפור םהיא ןעמ טנעלפ ךילנהעווענ ןוא .,ידוָאק ןעוועג

 עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיילַא רע .?ידוָאק ןייט

 | ,אקירעמַא ןיא רעסיש ןוא רעטייר

 -עג ןיא רעכַאמ-ןעצנוק ןוא רעטייר ענייז ןופ רעגַאל רעד

 .טכוזַאב ןעטרָאד םהיא בָאה ךיא .דנעלייא ןעטעטס ףיוא ןעוו

 ,רעטנוזעג א ,רעכיוה ַא --- גידנעטייר ןענופענ םהיא בָאה ךיא

 -עּפער גידנעכַאמ ןוא --- עלעדרעב רעכיליורג ,רעניילק ַא טימ

 יד ןוא ,טליּפשענ טָאה רעטסעקרָא ןַא .קריצ ןייז טימ עיציט

 -וטשנייא ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה עדנַאמָאק ןייז רעטנוא רעטייר

 .ץנַאט-רעטייר ַא ןעריד

 ,רניירפ ַא רעניימ ,ננוטייצ רעדנַא ןַא ןופ רעטרָאּפער ַא

 ,"שנעמ רוטָארעטיל ָא ןיב ךיא ןָא ,ןעסיוו טזָאלעג םהיא טָאװ
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 "ער סלַא ךַאפנייא טינ רענַאֿל ןייז ןעקוקַאב ?יוו ךיא זַא ןוא

 -העצרע ןַא ןיא סָאד ןעביײרשַאב וצ קעווצ ן'טימ רָאנ ,רעטרָאּפ

 רהעז ןעװעג זיא ןוא טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רע .,גנול

 "רע ןוא ןעזיועג ץלַא רימ טָאה רע .רימ וצ ךילדניײרפטסַאג

 רע טָאה ,ןהעגקעװַא טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ןוא ,טרעלק

 : ןעטלַאהראפ ךימ

 רימ וצ רע טָאה -- זנוא טימ שטנָאל ןעסע טזומ רהיא --

 .ןעזָאלקעװַא טינ ךייא רימ ןעלעוו ןענירעגנוה ַא --- ,טנָאזעג

 -רעגַאל ענעטנעווייל ,עסיורג א ןעוועג זיא "רעמיצ-פע , רעד

 "נא ןוא ןעטסילַאיצעּפסיקיטסַאנמיג ,"םרעדייר-ףָאר , יד .לעדייב

 ַא ןענופענ ךיז ןעבַאה סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעשנעמ-קריצ ערעד

 עגנַאל ייב ןעסעזעג ןענייז ,זַאקװַאק ןופ רעטייר-נרעב רֶאַּפ

 ןעסעזעג ןיב ךיא ןוא ,ןָא"עביוא ן'ידוָאק ןײטּפעק טימ ,ןעשיט

 ייב טסַאנוצ ןיב ךיא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ,םהיא ןעבעל

 .טבש ןעניטייצרַאפ ,ןעדליוו ַא ןופ רעשרעה םעד

 ,רערהיפ"קריצ רעטמירַאב רעזיד ,ךילנעזרעּפ ידוָאק ןײטּפעק

 ַא םימ שנעמ א יװ קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה

 לַאנניס ַא ןעבעגעג רע טָאה ןעסע ןעטימ ןיא .המשנ רעדנעקנעב

 וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעטנַאקימ יד .רעטסעקרָא םעד וצ

 ןעכילהערפ ַא ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא ןוא ןעטנעמורטסניא ערעייז

 רעבָא ,ןעגנוזעגטימ טייחרעקניליטש טָאה ?ליב ָאלַאפּפָאב .שרַאמ

 עגידעמוא ןעננולקעג לימ ןעבָאה גנַאזעג ןעבילהערפ ןייז ןוא

 ,רענעט
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 .םראננָאק *קָאשט,

 יד ןוא טירטס טטָאמ ףיוא לַאטרַאװק ןעשיזעניכ םעד ןיא

 "יונוא ,רעטסָארּפ ַא טשרעהעג ןַאד טָאה ,ןעדנענענ ענימורַא

 ןעװעג ןיא רע .סרָאננָאק "קאשט  ןעמָאנ ן'טימ שנעמ רעדנעס

 ןיא ןוא ירעוַאב רעד ןופ סעסובָאל יד ייב ףיקת רעסיורג ַא

 ןופ רָאיעמ רעד, ןעפור סַאּפש ףיוא םהיא ןעמ טנעלפ טדָאטש

 ענעדיישרַאפ םהיא ןענעוו ןעלהעצרעד טנעלפ ןעמ ."ןוָאטַאניישט

 ןַא סלַא טלעטשעגרָאפ ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,ןעטָאדקענא
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 -טנַאלַאט ַא ןוא רעניהעפ א ,רענולק ַא ,שנעמ רעטנַאסערעטניא
 -ופ ןעריסערעטניא םהיא טימ ךיז ןעגעלפ ךילכעזטּפיוה ,רעלופ
 -נעטערּפ עשירעלטסניק טימ ןעשנעמ רעדא רעלטסניק ,ןעטַארעט
 סעיזנעטערּפ עכלעזַא טימ רענַאקירעמַא ןופ לָאצ יד ןוא .סעיז
 ,רליב א ףױא ןיבמ ַא ןייז וצ .ןערהעמ ןעמונעג ןַאד ךיז טָאה
 -ָאװעג ןיא (רָאיװאק) טעּפרַאק ןעשילַאטנעירָא ןא ,עוטַאטס ַא
 "סאשט , ,דרעפ ַא ףיוא ןיבמ ַא ןייז וצ יװ עדָאמ ַאזַא ןער
 ,"ננוי רעבָארג רעטנַאסערעטניא , ןא סלַא ןערָאװעג טנאקאב זיא
 ךַאס ןיב שזא טכיירגרעד טָאה ענייז עיצַאטוּפער עזיד ןוא
 ,אקסיצנארפ

 .'סנעפפעטס ךרוד ןעראוועג טנַאקַאב םהיא טימ ןיב ךיא
 -ענ טאהעג ןוא לָאמ ייוצ ןהעזעג ךיז םהיא טימ בָאה ךיא
 בָאה ךיא .ןעגנַאל ץנַאנ ַא לָאמ ןייא --- םהיא טימ ןעכערּפש
 ןעמ .טרָאװ ןעטנַאסערעטניא ןייא ןייק טרעהעג טינ םהיא ןופ
 םהיא ןיא זא רעבָא ,ראנ ןייק טינ זיא רע זַא ןהעז טנעקעג טָאה
 טינ ךיא בָאה "ןעטייקכילגעמ עשירעלטסניק , ןעגרָאבראפ ןעניל
 ןופ טכַאמ ןעמ זַא ןעוועג רשוח בָאה ךיא .ןעקרעמַאב טנעקעג
 -ערעטניא , ןַא ןעצַאשּפָא ?ייוו ךילכעזטּפױה ,"סעמיצ ַא, םהיא
 ."טמיטשעג שירעלטסניק , ןייז ןעסייהעג טָאה "ּפיט ןעטנַאס

 טלעקיווטנע "טפַאשלעזעג רערעכעה , רעד ייב ךיז טָאה ןַאד
 ןעלַאטרַאװק עמירָא יד ןעכוזַאב ,"גניממָאלס , ןהעג וצ עדָאמ יד
 יד ,טסייה סָאד ,"טפלעה ערעדנַא יד טבעל סע יװ ןהעז ןוא
 ןענייז עכלעוו ,רענַאקירעמַא "ענעמוקעגפיוא, .ןעסַאלק עמירָא
 -ַאטסירַא ןעגעלפ ,תולגע-לעב רעדָא םיבצק ןעוועג ךָאנ ןעטכענ
 "עשירעלטסניק , טימ ןעלַאטרַאװק עמירָא יד ןעקוקַאב שיטַארק
 דייס:טסיא רעמירַא רעד ןיא ןענייז םעד ךרוד .טייקגירעגיינ
 -רַאפ ןעגעלפ ןערענָאילימ ואוו ,ןענַארָאטסער ייווצ ןעסקאוועגסיוא
 יד ןעקוקַאב ייז זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .ןעדנעװַא ןעגנערב
 -אילימ יד ןעבָאה רעבָא ן'תמא ןיא ."טפלעה ערעדנַא, עמירַא
 -נייא יד רַאפ םירָאװ ,ןערעדנַא םעד רענייא טקוקַאב ןעטרָאד ןערעג
 -ַארָאטסער עגיזָאד יד ןענייז ןעלַאטרַאװק עמירָא יד ןופ רעניואוו
 .רעייט וצ ןעוועג ןענ
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 .שזדייס לעססָאר

 -ניא, בָאה ךיא ןעמעװו ,ןעשנעמ עטנאקאב יד ןעשיווצ

 רענייא ,שזדייס לעססָאר ןעוועג זיא רעטרָאּפער סָּלַא "דויוורעט

 ןופ רענייא ךיוא ןוא ,אקירעמא ןיא ןערענָאילימ עטסערג יד ןופ

 -- גנוניואוו ןייז ןיא טכוזַאב םהיא בָאה ךיא .,עטסגרַאק יד

 רעד הףיוא ,טנָארפ ןיא ןעלייז עסייוו טימ ,זיוה עטְלַא ,ענהעש ַא

 יד) טירטס רעטסניצרעפ-ןוא-ייווצ רעד ןעבעל וינעווע רעטפניפ

 ןיא רהוא 9 םורַא ןעוועג ןיא סע ,(ָאטינ גנַאל ןיוש זיא עדייבעג

 סופ וצ ןהעג וצ םהיא טימ ןעטעבעג ךימ טָאה רע ןוא ,הירפ רעד

 ןעכלעוו ,ריצַאּפש רעגנַאל ץנַאנ ַא -- ,קנַאב טירטס לָאװ ןייז זיב

 -נַאגעג רימ ןענייז ,ָאזלַא ,גָאט ןעדעי לָאמ ייווצ ןעכַאמ טנעלפ רע

 ,טסעומשעג ןוא ןעג

 ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא -- ןקז א ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע

 טַאהעג ךיױא רע טָאה לוק ַא ןוא ,רעטנעקירטעגסיױא ןַא יװ

 טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעוו .,ןעטנעקירטעגסיוא ןַא ןוא ןערַאד ַא

 טבעוװשעגמורַא ןעגיוא עטלַא ענייז ןיא ןוא ןעפיל עניד ענייז ףיוא

 ָאי יא סעּפע ןיא רעכלעוו ,טרָאס םעד ןופ קוק רעדנעשטסילב א

 ,לעכיימש ןייק טינ יא ,לעכיימש א

 רע .ןעדייר טלָאװעג טינ רע טָאה ןעטפעשעג ענייז ןענעוו

 טָאה רע .טהערדעגסיורא קנילפ ןענגַארפ עניימ ןופ ךיז טָאה

 ,ענַארפ ןייא ףיוא רָאנ .ןעכַאז עניטייז ײלרעלַא ןענעוו טדערעג
 ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,ןענָאילימ ענייז וצ גוצַאב ןיא

 טינ רָאנ ייס יו ייס םהיא טימס ןעק ךיא זַא נידנעהעז

 ."סנייא ףיוא, ןעזָאלעגקעװַא ךיז ךיא בָאה ,ןעכַאמ

 ? שזדייס רעטסימ ,טלעג ליפ ױזַא רהיא טפרַאד סָאװ וצ ---

 ,טגערפענ ךיא בָאה --
 םעד בילוצ רָאנ) טיא גניקיימ ווא ןָאפ יד רָאפ טסָאשזד ---

 יד ןעכַאמ וצ רימ טפַאשרַאפ סע סאו ןענינעגרַאפ ןוא סָאּפש

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- (טלעג
 -עגנירעה ןייז ףיוא עלעכיימש רענעי טָאה לָאמ ןעזיד ןוא

 טולָאסבא ןהעזעגסיוא טָאה רע .ןעזיואב טינ ךיז םינּפ םענ
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 -תמא רעד ןעוועג טלָאװ טגָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד יו ױזַא ,טסנרע
 טָאה רע .תמא םעד ןופ לייט ַא רָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע .תמא רע
 ןעבָאה וצ ךיוא עקַאט רָאנ ,טלעג ןעכַאמ וצ רָאנ טינ טַאהעג ביל
 ןעטנַאלוקעּפס עטסטיישעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,טלעג
 רעד ןיא סעקינטנעצָארּפ עטסעזָאלמרַאב יד ןופ רענייא ןוא
 (=,טלעוו
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 ,ןעכַארּפשסױא
 ענעי ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעטייקכילנעזרעּפ יד ןופ רענייא

 ,רעטטַאּפ ּפָאשיב ןיא ,ןורכז ןיימ ןיא ןעבילבעג רהאי עכילטע
 ןופ שטריושט לַאּפָאקסיּפע רעד ןופ חלנ-טּפיוה רעגידסלָאמאד רעד
 ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא זא ,ןעגָאז טינ רעבָא ןעק ךיא .קראי וינ
 ןייז ךילכעזטּפױה סנעדעג ךיא .רעטקַארַאכ ןייז ןופ ףירגַאב
 -עוו ןעויוורעטניא וצ םהיא ןעמוקעגסיוא זיא רימ ,ךַארּפשסױא
 רעזנוא ןופ .טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ןוא ,ןינע ןעסיוועג ַא ןעג
 ףױא טָאה רע .סעומש ַא םתס טלעקיווטנע ךיז טָאה ךערּפשעג
 ,םינּפ ןעשירָאטסַאּפ-גילעדַא ןייז טימ קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ
 טרַא ןייז ןוא עמיטש ןייז ךיא קנעדעג ץלַא ןופ רהעמ רעבָא
 .ןערייר

 -ָאטסירַא ןיא טצוּפענסיוא ןייז ןעק ךַארּפשסױא ןַא ביוא
 ,ךַארּפשסױא טרָאס ןעזיד טַאהעג רע טָאה ,רעדיילק עשיטַארק
 ,שיטַארסָאטסירַא ןעמוקעגסױרַא םהיא ייב ןיא בַאטשכוב רעדעי
 -ננע ןעטמירַאב םעד ןָא טרעניארע ךימ רע טָאה ןעדייר ןייז טימ
 ,גניווריוא ירנעה ,רָאיטקַא ןעשיל

 .םהוא ףיוא ןעסָאשעג רענעגושמ ַא טָאה רעטעּפש רהָאו עכולטע (*
 טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ םעד ךרוד םעוװעטַארעג ךיז טָאה שודיוס
 ןוא רענעי .ייברעד ןענַאמשעג זיא סָאװ םעניוא ןופ רעפרעק םעד טימ
 ןעכַאפליפ םעד ווב רע טָאה רעטעּפש ןוא ןערָאװעג טעדנואוורַאפ קרַאטש
 זיא רעטגידעשעג גובווא ףיוא רעד .ץאזרע-ןעדאש טנַאמעג רענָאולימ
 ץלא םומ טפמעקאב סייק ֹוד שודווס טָאה ךָאד .ןאמירָא ןא ןעוועג
 שיוט סע'שודייס ךָאנ .ןעריולראפ טָאה רעכולקולגנוא רעד ןוא ןעטפערק
 ןוא ןעטלָאמשנא הקדצ ףיוא ןעמוס עגיזור ןעבעגעגסווא הנמלא ןייז טָאה
 .ןעקעווצ עשיּפָארטנאליפ ערעדנא
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 -ךערּפשעג רעד ןוא ךַארּפשסיױא יד ךיז ןעבָאה ן'נניווריוא ייב

 טָאה רע ואוו ,ענהיב ריּפסקעש רעד ףיוא טיײברַאעגסיױא ןוגנ

 ןוא ,רענעט-עיצַאמַאלקעד טימ טדערענ ןעבע? ןעצנַאנ םעד

 -יוטנע ךַארּפשסיױא ןוא ןוננ ןעכילנהע ןַא טָאה רעטטאּפ ּפָאשיב

 תושרד ענייז ןעטלַאה טנעלפ רע ואוו ,"טיּפלוּפ , ןייז ףיוא טלעק

 יד ןיא ןעדייב ייב .עכריק רעד ןופ םיטַאבעלַאב עכייר יד רַאפ
 םעד ץָארט רעבָא .,"רוטַאנ עטייווצ א, ןעראווענ טייהניואוועג

 קורדנייא םעד טכַאמענ עדייב ןעבָאה ,טקעפע ןעשילַארטַאעט

 ןערהיפ רעזעניכ ייווצ יו ןערעה רימ ןעוו .טייקניטכירפיוא ןופ

 ףיוא טָא .ןעטָאנ ףיוא ןעדייר ייז זא ,זנוא ךיז טכוד ,ךערּפשעג ַא

 .רעטטאּפ ןוא גניווריוא טדערענ ןעבָאה ךַארּפש-ןעטַאנ ןימ אזַא

 .ייז ייב ןושל רעכילריטַאנ א ןערָאװעג זיא ךַארּפשדןעטָאנ רעייז

9 

 ,רענעזעוועג א

 םעד ייב ןעבירשעג ןוא ןעסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא |
 יו טקרעמַאב ךיא בָאה ,עיצקַאדער רעד ןופ שיט ןעננַאל ןעצרַאװש

 ןופ ןַאמ א ן'סנעפפעטס וצ וצ טרהיפ ?סעיָאבייּפָאק , יד ןופ רענייא

 רעכוזַאב רעד זיא רעטעּפש ןעטונימ ןהעצ ייב .ניצפופ רהָאי ַא

 ,ןעגנַאנעגסױרַא קירוצ

 סנעפפעטס ךיז טפור --- ןעוועג זיא סָאד רעו טפערט ---

 ,רימ וצ ּפָא

 טעדנעװעג ךיז טָאה ןַאמ רעד :טלהעצרעד רימ טָאה רע

 ןעכלעוו דנענריא ךָאנ ,עיצקַאדער רעד ןיא בַאשזד ַא ךָאנ

 .בַאשזד

 םהיא ייב סנעפפעטס טָאה --- ? ןָאט רהיא טנעק סָאװ --

 ,טנערפעג

 -- ןָאט ץלַא ןענעק טפראדעב בָאה ךיא ,סייוו ךיא ---

 ךיא ןיב קירוצ רהָאי עכילטע טימ -- .טרעפטנעעג רענעי טָאה

 -- רָאטקַאדער רעדנעטלַאװרַאפ רעד ןעווענ גנוטייצ רעזיד ןיא

 ."רעזייטרעוודא לעשריוממָאק, ןיא ,ָאד טָא

 -ַאפנייא ןא סֵּלַא ןעטײברַא וצ טייראב ןעוועג רע זיא טציא
 םהיא טימ ךעדּפשענ ןעצרוק ןייז ןופ רעבָא ,רעטרָאּפער רעכ
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 םהיא רַאפ ניט רע זַא ,ןעסָאלשַאב ךיז ייב סנעפפעטס טָאה

 .טינ טפיוהרעביא

 -יטפעשַאב ערעכיזנוא ןט זיא אקירעמא ןיא טײנרַא-סגנוטייצ
 -יטיס םעיינ א ןופ עמרָאֿפ רעד ןיא "םיזעב רעיינ; ַא .גנוג

 -עלּפ ערעייז ףיוא ןוא ,סרעטרָאּפער עכילטע סיוא טרעק רָאטידע

 ןעשנעמ-סגנוטייצ רענאקירעמַא יד .ערעדנַא וצ רע טמענ רעצ
 -ינַאנרָא וצ ייז סעבָארּפ עֶלַא ןוא ,טריזינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז
 -עג ןעמ טָאה םייקגיניילס א רַאפ ,ןעלַאפענכרוד ןענייז ןעריז

 טכייל טינ ןיא ץַאלּפ םעיינ ַא ןוא ,עלעטש יד ןערילרַאפ טנעק

 -ַאדידנַאק עסַאמ א ןעוועג רעמיא זיא סע .ןעמוקַאב וצ ןעוועג

 -עג ןענייז רעלמַאז-סעיינ ןוא רעביירש עניהעפ רהעז זיולב ,ןעט

 ןעװעג ךיוא רעבָא ןענייז סע .הנויח רעייז םימ רעכיז ןעוו

 ןַא ףיוא ןעציזנייא גנַאל טנעקעג טינ טושּפ ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא

 -נַאװַא ײלרעלַא ןיירא ןעמוק עיסעפָארּפ-סננוטיײצ רעד ןיא .טרָא
 ,ןעטסירוט

6.0 | 

 .םרעטרָאּפער עלופטנַאלַאט

 -ענ טנאקאב ןיב ךיא עכלעוו טימ ,סרעטרָאּפערד יד ןעשיווצ

 .ןעשנעמ עלופטנַאלַאט טנעצָארּפ רעשביה ַא ןעוועגנ זיא ןערָאװ

 סָאװראפ טנערפעג עניזָאד יד ןופ םענייא ייב ךיֹא בָאה לָאמַא

 .קיטסירטעלעב ןייק טינ טביירש רע

 ןעוועג זיא --- ןעלאפענכרוד ןיב ןוא טפורּפעג בָאה ךיא ---

 ,רעפטנע ןייז

 םעד ןעזיועג ריס רע טָאה רעטעּפש נעט רָאּפ ַא טימ

 טקישענ סָאד טָאה רע .גנולהעצרע רעצרוק ַא ןופ טּפירקסונַאמ

 ,ןעמונעגנָא טינ טָאה רענייק ןוא ,ןעלאנרושז יד וצ
 טימ ןעוועגנ ןענַאטשרַאפנייא ןיב ןוא ןעזעלענרעביא בָאה ךיא

 ,טריקַארברַאפ טּפירקסונַאמ םעד ןעבָאה סָאװ ,ןערָאטקַאדער יד

 -ער רעד זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג םינ זיא סע

 .ןעננורעדליש עדנעצנעלנ עכלעזַא טביירש סאוו רעטרָאּפ

 רע יו טקעריד ,לענש ןעבירשעג רע טָאה גנוטייצ רעד ראפ
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 ןייק זיא ןעצופוצ ,ןעבראפוצ ףיֹוא .טלהיפעג ןוא ןהעזענ טָאה

 -ַארעטיל ןעפַאש ןעמונענ רעבָא טָאה רע ןעו .ןעוועג טינ טייצ

 ,ןעשינעהעשעג "עטיישעג, ןעטכַארטוצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,רוט

 שרעדנַא .ךעלטרעוו עטנַאקיּפ ,רעטרעוו עטלעגנילפעג ,סעקנעצס

 -ַארעטיל, ןעמָאנ ןעגיד'בוט-םוי םעד טנידרַאפ טינ סָאד טלָאװ

 עגיטכירפיוא ,תורוש עכַאפנייא יד .טביולנעג רע טָאה ,"רוט

 ,גנוטייצ רעד ראפ ןעביירש טגעלפ רע עכלעוו ,ענהעש תמא ןוא

 ױזַא ןוא .טניימעג רע טָאה ױזַא --- גידעכָאװ וצ ןעוועג ןענייז

 "רושז יד ןופ ןערָאטקאדער יד טניימעג ךיוא ךילטנעגייא ןעבָאה

 ןעמוקסיורא לָאז סע םוא זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןעלַאנ

 זא ,טלעצניקעגסיוא יוזא גנולחעצרע ןייז רע טָאה ,"רוטַארעטיל,

 טָאה רעטרעוו עטצוּפעג ענייז טימ .טאהענ טינ םעט ןייק טָאה יז

 .טצוּפענסיױורַא רהיא ןופ ןעבעל לעציּפ ןעדעי רע

 טוג ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,"רעטרָאּפער רַאטס , רעטייווצ ַא

 -נייא גונעג טַאהעג טינ טָאה ,ןערהָאי ענעי ןיא ןערָאװעג טנאקאב

 סָאד ןעביירשאב ראברעדנואוו טנעקעג טָאה רע .,טפַארק-סגנודליב

 סעּפע ןילַא טינ רעבָא .טרעהעג רעדָא ןהעזעג טָאה רע סָאװ

 .ןעפַאש

 -עדליש וצ ןוא רעדיל וצ טנַאלַאט טַאהעג טָאה רעטירד ַא
 תמא ןא טָאהעג טָאה רע .ןעגנולהעצרע וצ טינ רעבָא ,ןעגנור

 עצרוק א .טעֶאּפ רענערָאבעג א ןעוועג זיא רע ,ךַארּפש ענהעש

 טײברַא רעטרָאּפער ןייז ןעפראוועגקעווא רע טָאה רעטעּפש טייצ

 ךַאפ ַא -- סטנעמזײטרעװדַא ןופ רעביירש א ןערָאװעג זיא ןוא

 ןַאד ןיוש אקירעמא ןיא טָאה סָאװ ןוא טונ ךיז טלהָאצַאב סָאװ

 .ןעטנַאלַאט עטסעב יד ןופ עגינייא ןעמונעגוצ

 ןעטסילַאיצעּפס ןעוועג ןענייז ןעשנעמ-סגנוטייצ יד ןעשיווצ

 ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןעטָאדקענַא עניצומש ןוא הֹּפ לובנ ףיוא

 ןעסייוו ַא ןעגָארטעג רעמיא טָאה רע .טנַארפ ַא ,גנוי רענהעש ַא

 וצ טסאּפעג טָאה סָאד .חלג רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא יוװ ,סּפינש

 ןייז טימ ךיז טָאה רעטייוצ א .םינּפ ןעסייוו ,םענהעש ןייז

 טעמכ םהיא ייֵב ןיא קָאר רעד ,טריסערעטניא טינ ןהעזסיוא
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 זיא רע .טרעבישוצ רָאה יד ןוא טשטיינקוצ ןעוועג רעמיא
 .טכיזעג עשלעניופ ַא טימ ,רעגנַאל א ,רערַאד א ןעוועג

 פובנ ןעדייר ןעגעלפ ייווצ עזיד ױזַא יו םרא םעד ןיא ןוא
 -פעקע יד טנעלפ טנַארפ רעד .,דיישרעטנוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא הּפ
 -לָאװ ייז יו ױזַא ,גיטולבטלַאק ןעדײרסױרַא רעטרעוו עטסטפַאה
 רעד ןופ ?ייט ַא -- רעטרעוו עכילנהעוועג ץנַאג ןעוועג ןעט
 ןעסישסיורַא ייז טנעלפ רעטייווצ רעד ,ךַארּפש רעגידנעטשנא
 ,רעגיטפינ ַא ןעוועג טּפיױהרעביא זיא רע ,סעכ טימ יװ ױזַא
 -טנערָא טסכעה א ןעוועג רעבָא ןיא רע רעזייב א ,רעגיציח ַא
 ,שנעמ רעכיל

 טײברַאעג ןַאד ןעבָאה רימ) ןעברָאטשעג זיא יורפ ןייז ןעוו
 -עלק-ץרַאה ןופ רע טָאה ,(סעצָארּפ ָאנילאמ םעד ףיוא ןעמַאזוצ
 רע ןַא ,ט'רוכש'רַאפ ױזַא ךיז טָאה ןוא ןעקנירט ןעמונעג שינעמ
 .ןעברָאטשעג ךיוא זיא

 -פעוו טימ ,סרעטרָאּפער יד ןעשיווצ ךיא בָאה ןעטסילַאעדיא
 -עג ךיא  .גינייוו ןענופעג ,ןערָאװעג טנַאקַאב ןַאד ןיב ךיא עכ
 -נעמ ןעזעיגילער תמא ןייא ןוא סרעסקעט-לעגניס ייווצ קנעד
 רעד רעבָא .לאעדיא ַא ןעווענ זיא סוטסירק ןעמעוו ייב ,ןעש
 -ןעלַא ףיוא ןערעוו טשטייטענסיוא ךָאד ןעק "טסילאעדיא, טרָאװ
 -יורט עלעבָאנ וצ ןעבעגעגרעביא שנעמ ַא זיא טפָא םינפוא ייֵל
 עכלעזא .ןעקירדסיוא טינ רעטרעװ םימ ןעק רע עכלעוו ,ןעמ
 ןענייז סיקנעי יד ,ךס א ןַארַאפ אקירעמא ןיא ןענייז ןעשנעמ
 -ָארייא יו םזילַאעדיא וצ טגיינענ רהעמ ןוא רעלאטנעמיטנעס ליפ
 רענַאקירעמַא םעד ןעגעו טָאה רעעּפָארײא רעד ןעניימ רעעּפ
 ,ףירנַאב ןעשלַאפ ץנַאג ַא

1 

 ,ןיקטָאּפַארק רעטעץעּפ

 סלא טניואווענייב בָאה ךיא סאוו ,ןעשינעהעשעג יד ןעשיווצ
 ןיימ ןיא זיא ?רעזייטרעוודא פעשריוממאק , םעד ןופ רעטרָאּפער
 זיא רוניפ טּפיוה יד רעכלעוו ןיא ,ענעצס ַא ןעלָאמענפיוא ןורכז
 -רהעלעג ןוא רעפמעק-סטייהיירפ רעשיסור רעטמיראב רעד ןעוועג
 טנאקאב ןיֹוש םהיא טימ ןיב ךיא  .ןיקטָאּפַארק רעטעּפ ,רעט
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 קראי וינ טכוזאב טָאה רע ןעוו ,טציא ןוא .ןָאדנָאל ןופ ןעוועג

 ךימ רע טָאה ,לעטָאה ןיא םהיא וצ ןעמוקעגפיורַא ןיב ךיא ןוא

 -נַא יד ןעמוק ןעלעװ סע זיב רעמיצ ןייז ןיא ןעביילב ןעטעבעג

 .טנעכייצעגסיױא טדערעג רע טָאה שילננע ,סרעטרָאּפער ערעד

 וצ ךיז יװ ןעסיוו טעוװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג טינ רעבָא זיא רע

 .ןעשנעמ-סגנוטייצ רענַאקירעמַא יד טימ ןהענַאב

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעבָאה טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא

 -רַאפ עלַא ךיז ןעבָאה ייז ןעו .ןעזייוװַאב ןעמונעג ךיז עסערּפ

 ןעלעטש וצ ןעבױהעגנָא םהיא ייז ןופ רענייא טָאה טלעמַאז

 םעד טימ טריסערעטניא ךילכעזטּפיוה ךיז ןעבָאה ייז ,ןענארפ

 ןופ רערהיפ רעד זיא ,(זַאינק) ץנירּפ רעשיסור ַא ,רע זַא ,טקַאפ

 טשרעוצ ןענייז ןענַארפ יד .גנונעוַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד

 רעגנוי ַא טָאה רעבָא דלַאב .עטנעגילעטניא ןוא עבילריטַאנ ןעוועג

 :רעטרעװ עדנעגלָאפ יד טימ ןעסירעגניירַא ךיז רעטרָאּפעד

 רע ןוא -- .ענמָאב ַא טכַאמ ןעמ יװ ,ץנירּפ ,זנוא טגָאז --

 -ראפ וצ טפיטשיילב ןוא ריּפַאּפ ןייז טיירגעגנָא ןעטלַאהעג טָאה

 ,טרָאװטנַא םעד ןענעכייצ

 קורדסיוא ַאזַא טימ ןָאטעג ּפַאכ 8 ךיז טָאה ןיקטָאּפַארק

 .רענייצ יד טכַאמעג גילייא טלָאװ רע יוװ יוזַא ,םינּפ ן'פיוא

 ייז .ןָאטעג לעכיימש ַא ןעבָאה סרעטרָאּפער ערעדנַא יד

 רעד, סאוו ןערעה וצ ןערעױא יד טלעטשעגנָא רעבָא ןעבָאה

 .ןערעפטנע טעוװ ?ץנירּפ

 ןעלעטש וצ זַא ,ןערהעלקרע יִאֹב םעד טפורּפעג בָאה ךיא

 ןענַאטשרַאפ טינ רעבָא טָאה רע .טינ ןיז ןייק טָאה ענַארפ אזא

 ,ןהעטשראפ טלָאװעג טינ ןוא

 -ניא ןעוועג טלָאװ סע) ירָאטס דונ א קיימ דואוו טיא ---

 ףיוא סעכ טימ ,ט'הנעט'עג רע טָאה -- (ןעזעל םוצ טנַאסערעט

 .רימ

 ףיוא סרושטקעל ןעטלַאהעג ק?רָאי וינ ןיא טָאה ןיקטָאּפַארק

 םהיא טָאה עינָאלַאק עשיסור רעזנוא .שיסור ףיוא ןוא שילגנע

 ןוא עביל עטספיט יד םהיא ןעזיװעגסױרַא ,טעקנַאב ַא ןעבעגעג

 "עג טנאקאב םהיא טימ ןיא ןעמ רהעמ סָאװ ןוא ; טקעּפסער
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 ,םהיא וצ ןעלהיפענ עזיד ןעראוועג ןענייז רעקרַאטש ץלא ,ןערָאװ
 עשיסור עמירַאו ןוא תווינע עטולָאסבַא ,טייקכטפנייא ןייז טימ
 .טרעביוצַאב ךילבעטשנכוב ןעמעלַא רע טָאה ,טייקגיצרַאה

 ןיא ,ןעטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןעוועג ןענייז זנוא ןופ בור סָאד

 .ןעסענרַאפ ןעײטרַאּפ ןָא רעבָא ןעמ טָאה םהיא וצ ןעננוהיצַאב יד

 ןעווענ ךילכעזטּפיוה רע זיא ,עשיסור ,זנוא רַאפ :םעד ץוח ַא

 םעד ןעגעג ףמַאק םעד ןופ דלעה רעטמהירַאב רעד ןיקטָאּפַארק

 ,םזיטָאּפסעד ןעשירַאצ



 .לעטיּפאק רעטעביז

 .ךוטַארעטיל
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 ",לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא הנותח א;

 ?םטרעוורָאּפ , ןופ קעװַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ ןעכָאװ רָאּפ ַא

 בָאה ,("ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב, דנַאב ןעטירד ןופ סולש העז)

 לַאנרושז רענָאטסָאב םעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעטלַאהרע ךיא

 ַאזַא .ןעננולהעצרע עצרוק ןעקישוצוצ ?ילהטנָאמ קיטנַאלטַא,

 ךיז ןעמענ רעבָא .ןעמַאקליװ רהעז ןעוועג ןַאד רימ זיא ףירכ

 "עג ךָאנ ןיב ךיא .טנעקעג טינ ךיא בָאה טיײברַא רעד וצ ךיילנ

 ךיא ןעוו ,רעטעּפש לעסיבַא ןוא .טגערענפיוא ,טרעדורוצ ןעוו

 רעדיוו ןוא ,"רעזייטרעוודא לעשריױממָאק, ןיֹא ןעוועג ןיוש ןיב

 ךיילג ךיז טנעקעג טינ ךיוא ךיא בָאה ,ןעננומיטש עטונ ןיא

 -ער םלַא ןעגנורהַאפרע עיינ ענייפ .קיטסירטעלעב וצ ןעמענ

 .ןעננולשראפ ךילבעטשכוב ךימ ןעבָאה רעטכַאבָאעב ןוא רעטרָאּפ

 בָאה ךיא .ןעמונעג טינ ךיילנ עציקס א רַאפ ךיז ךיא בָאה ,ָאזלא

 ,טגיילענּפָא ץלַא

 עצנַאנ ןיימ יז טמענרַאפ ,ךימ טריסערעטניארַאפ ךאז ַא ןעוו

 .ןעציקס רַאפ סאמעהט טַאהענ בָאה ךיא ..טייקמאזקרעמפיוא

 -עגּפָא ץלַא ךיא בָאה קיטסירטעלעב ןעביירש ךיז ןעמענ רעבָא

 -דעה סילָאּפ ןופ לערעטסנעפ-ןיטעלוב רעד טָאה רעמָאט .טנייל

 גנוריסַאּפ רעטנַאסערעטניא ןַא ףיוא סעּפע ןעזיוועגנָא סרעדרָאװק

 ,ןעגערפרעדנַאנַאפ ,ןעקוק ,ןיהַא ןעפיול ךיא נעלפ ,ואוו-ץעגרע

 עיירפ עניימ ןיא ,רעטעּפש ןוא .ןענעכייצרַאפ ןוא .ןעגנירדניירַא
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 ןעטכילפ עניימ טימ םגה ,ןיחַא ןהעג רעדיוו לָאמַא ,ןעדנוטש
 ,ןָאט וצ טַאהעג טינ סָאד ןיוש טָאה גנוטייצ רעד וצ

 ךעטכאבָאעב-סנעבעל רהעמ ןעװעג ךיא ןיב געט ענעי ןיא
 עליפ ןעבירשעג ךיא בָאה גנוטייצ רעד רַאפ .רעלעטשטפירש יו
 ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעװעג ןענייז ייז רעבָא ,ןעציקס עניילק
 ךירטש ַא טימ ,רילָאק ךעלקערב טימ ןעפרָאװעגכרוד ,ןעטכיראב
 טכַארטַאב ךיא בָאה עניימ טיײברַא עזיד .ןעטרָאד ךירטש ַא ,ָאד
 -ייקניטעט עשירַארעטיל עניטפנוקוצ רַאפ לַאירעטַאמ סלַא זיולב
 ,רועיש א ןהֶא ךימ יז טָאה טריסערעטניא .,ןעט

 ןופ רענייא ןעוועג ןזיא ."ילהטנָאמ קיטנַאלטַא, רעד רעבָא
 טימ) אקירעמא ןיא ןעלַאנרושז עטסגיטכיוו ןוא עטסטלע יד
 .(סללעואה ןעוועג רָאטקַאדער ןייז ןיא רעהירפ רהאי ענינייא
 רַאפ גיטכיוו ןעוועג טלָאװ גנולהעצרע ןַא םהיא ןיא ןעבָאה וצ
 ךיז ךיא בָאה ,ָאזלא .ערעירַאק רעשירארעטיל רערעטייוו ןיימ
 ראפ ןעביירשפיוא סעּפע ןעמונעג ךיז ןוא חכ א ןָאטעגנָא ךילדנע
 םעד רעטנוא גנולהעצרע ןא ןעוועג ןיא טַאטלוזער רעד .םהיא
 -ךאווק ןעשידיא ןיא הנותח ַא) "גנידדעוו ָאטטעהג ע, ןעמָאנ
 .(לַאט

 ןעסיורג םעד ןופ טייצ רעד ןיא רָאפ טמוק עטכישעג יד
 -אב עלערָאּפ עטבילרַאפ ַא .1895 ןופ סיזירק ןעשימָאנַאקע
 רעלעירעטַאמ רעטכעלש רעייז ץָארט ,ןעטַארייה ֹוצ ךיז טסילש
 ַא ןיא ,הנותח עליטש ַא -- "גנידדעוו טעוװיירּפ, ַא ןופ ,עגַאל
 הלכ יד ?יוו --- ,רעּפאס םענדַארַאּפ ַא ןהֶא ןוא ,גנוניואוו רעטַאוװירּפ
 "עגירנעטשנא , ןַא ןעכַאמ לָאז ןעמ ןעוו ןוא ; ןערעה טינ רעבָא
 ,(לעבעמ) רושטינריופ ןעפיוק וצ סָאװ טימ ןייז םינ םעוו ,הנותח
 ןעלעוו ייז : ןַאלּפ ַא ףיוא טלַאפ יז זיב ,ט'נובשח ןוא ,יז טרעלק
 ןעלעװ ?רושטינרופ יִא .הנותח ?עגידנעטשנא, ןַא ןעכַאמ
 טרהיפ סע יװ ,סטנעזערּפ גנידדעוו ןעפיוק ןיוש םינתוחמ יד סָאד
 רעהירפַא ןענערפ דניירפ ןוא םיבורק עטנעהָאנ : ךילנהעוועג ךיז
 טדער ןעמ ;בוטש ןיא ןעבָאה ףראד קלָאפ רָאֹּפ סָאד סָאװ סיוא
 ,ארויב ַא רעד --- ןירַא טקיש ןעמ ןוא ךיז ןעשיווצ ףיונוצ ךיז
 לָאז ןעמ ןעוו .רעטייו ױזַא ןוא ,רושטינריופ טעס ַא רענעי
 טינ םענייק טעמכ ןוא ,"גנידדעו טעװיײרּפ, א ןעכַאמ רעבָא
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 "ךתח ,ץרוק .סטנעזערּפ גנידדעוו ןייק ןייז טינ טעוו ,ןעדַאלנייא

 "יונ יד ,רושטינריופ ךעלקיטש רָאּפ ַא טפיוקעג רָאנ ןעבָאה הלכ

 ַא וצ ןעננוטיירנצ עלַא טכאמעג ,לָאה א ןעננודעגנ ,עטסניט

 ןוא ,ןעטרַאק-סגנודַאלנייא טקישעגסױרַא ,"ןעטייל ייב יו, חנותח

 ,תונתמ יד ףיוא טרַאװעג סמור עטסוּפ טימ

 םעד טכַאמעג ןעבָאה ייז זַא ,טגיײצענסױרַא ךיז טָאה סע

 לַאפ ןעזיד ןיא סָאבעלַאב רעד ןוא ,סָאבעלַאב םעד ןהֶא ןובשח

 רעביא ,ןעטייצ ערעוש עבלעז יד  סיזירק רעד ןעוועג זיא

 יָאה ,רושטינריופ ףיױא טַָאהעג טינ טָאה קלאפ רָאּפ יד עכלעוו

 בור סָאד .הנותח רעד וצ ןעמוק וצ םינתוחמ יד טרעטשענ ןעב

 -ָאה ייז ןוא ,טייברא ןהָא ןעננַאנעגמוא גנַאל ןיוש ןענייז ייז ןופ

 ןעמ טהעג ױזַא יו ןוא .טצעזרַאפ ןעכַאז ענענייא ערעייז ןעב

 .ןעגנַאגעג טינ ןעמ זיא ?טנעזערּפ א ןהֶא הנותח א ףיוא

 -ויצ עגנַאל טימ ןעשיט עגנַאל ןענַאטשעג ןענייז רעּפאס םייב

 -עג ;טליּפשעג ןעבָאה רעמזעלק .,רעסעמ-לעּפָאנ ןוא רעלעט ןעל

 לַאז-סע רעגנַאל ,רעטסוּפ א .טינ רעבָא םלוע ןייק ,ןחדב א ןעוו

 .רעלעט עגידייל ענידנעשטסילב ןוא קנעב ענידייל טימ

 רעד ןופ טקעפע רעשינַארט רעד טרעדלישעג טרעוו סע

 .הלכ רעד ףיוא טָאה סָאד גנוקריוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ,ענעצס

 -רערינ. יד טהעג רעּפאס ן'כָאנ יװ טלעטשעגרָאפ טרעוו דנע םוצ

 .סמור עטסוּפ ערעייז ןיא ,םייהַא קלָאפ ראּפ ענעגָאלשעג

 -עג קרַאטש בָאה ךיא ,ָאזלא דנע רענירעיורט א רעדיוו

 בָאה ךיא .ןעמעננָא גנולהעצרע יד טעװ ןעמ יצ טלעפייווצ

 יד .ןעבירשענפיוא רהיא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ טלעפייווצעג

 ןעיובפיוא שרעדנַא ןוא ,טריסערעטניא רעבָא ךימ טָאה עמעהט

 -עג טלָאװ ,ןעבענעגרעביא ָאד רהיֹא בָאה ךיא יו ננולהעצרע יד

 רעשירעלטסניק רתיא זיא ףוס רעשינַארט רהיא .,ךילנעמנוא ןעוו

 .רקיע
 טימ יוװ ױזַא ,זירּפרופ ןעמהענעגנַא ןַא טַאהעג בָאה ךיא

 "טא, ןופ עַיצקַאדער יד טָאה רָאנ טינ .?סעסנעטסמָאקריױפ ,

 ,ףירב רעד רָאנ ,ןעמונענוצ גנולהעצרע יד "ילהטנָאמ קיטנַאל

 -טנע טָאה ,םעד ןענעוו ןעמוסַאב רהיא ןופ בָאה ךיא ןעכלעוו

 .גנורעטסייגאב ע'תמא ןופ רעטרעוו ןעטלַאה
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 לַאנרושז םעד ןיא ןענישרע זיא גנולהעצרע יד יו םעדכָאנ ןוא
 עכילטע ןעטלַאהרע ךיא בָאה (1898 ,רעמונ רַאורבעפ םעד ןיא)
 רוטארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןופ ןענָאזרעּפ ערעדנַא ןופ ףירב
 ."ננירדעוו ָאטטעהג, רעד ראפ ןעטנעמילּפמָאק טימ ץלַא ,טלעוו
 ןופ רעטייווצ א ,ן'ססלעוַאה ןופ ןעוועג זיא רעכלעזַא ףירב ןייא
 טימ ,רעלעטשטפירש ןופ עגנירעביא יד ןוא ,ןע'ןיערק ןעוויטס
 .ןעוועג טינ טנאקאב ךילנעזרעּפ ןיב ךיא עכלעוו

 "רושז עכילטע ןופ ןעגנודַאלנייא עיינ ןעמוקעגנָא ןענייז סע
 .ןעלַאנ

 ןופ רָאטקאדער רענידסלָאמאד רעד ,שזדייּפ ,ה רעטלָאװ
 -וצ םהיא לָאז ךיא ןעטעבעג טָאה ,"ילהטנָאמ קיטנַאלטַא, םער
 ,ןעכאז ךָאנ ןעקיש

2 

 ."ןתח רעטריטרָאּפמיא רעד,

 ראפ ננולהעצרע עטייווצ ַא ןעביירש ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
 :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ןַאלּפ רעד .םהיא

 ,ןמלא רעכייר ַא ,טנַארנימיא רעשידיא רעטלַא ןַא ,לאירזע
 ןוא אקירעמא ןיא גנַאל ןיוש טניואוו ,שנעמ רעטסָארּפ ַא רעבָא
 רע .ענערָאבעג רענַאקירעמַא ןא ,רעטכָאט עגיצנייא ןַא טָאה רע
 ןיא ואוו-ץענרע לעטדעטש ַא ןיא םייה עטלא ןייז ןעכוזַאב טרהאפ
 -טרובעג ןייז ןיא ךיז טניפענ רע סָאװ טייצ רעד ןיא .אטיל
 םעד ןופ רעטכָאט רעד רַאפ ןתח א ןיהַא ןעמ טגנערב ץַאלּפ

 ןוא ?ענניא רענהעש ַא ,יולע ןא ?'רוחב ַא -- סָאבעלַאב ןעטסערג

 ,רעפיטש ַא

 ןוא רעטקַארַאכ טימ דיא ַא רעבָא ,קאטסָארּפ ַא זיא לאירזע
 םעד וצ טרעהעג רע טָאה ץַאלּפ-סטרובעג ןייז ןיא ,ץלָאטש טימ
 ן'םיוא שנעמ רעדנעסיוונוא ןַא רע זיא טנייה ןוא ,סַאלק ןעטסמירָא

 טסיינ-סננומהענרעטנוא רענַאקירעמַא טימ ,רעגייטש רענַאקירעמַא
 ,ּםיט ןייז ןופ טנַארגימיא רענַאקירעמַא ןא ןופ הזעה רעד טימ ןוא

 יױלע םעד ןעמענ ?יוװ רעכלעוו ,רעדיוו ,סָאבעלַאב רענייפ רעד
 ןיז ןעשימייה םעד ןיא סָאבעלַאב רענייפ ַא זיא ,םעדייא ןא רַאפ
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 רענהעש א ,ךיוא ןדמל א רָאנ ,דיננ ַא רָאנ טינ ; טרָאװ םעד ןופ

 .לעטרעטש ןיא טייקבילנעזרעּפ עטסכעה יד זיא רע דיא

 םעד ןעּפַאנוצסױא ןסחי ןעזיד ייב ן'לאירזע ךיז טסולגרַאפ

 ַא זיא סע .(ןָאיצקוא) "ןָאשקָא, ןימ א רָאפ טמוק סע .םעדייא

 טהעטשראפ סע -- ןוא ,ןדנ רתעמ ןעבענ טעװ סע רעוו ,ענַארפ

 .רעבירַא םענעי טנייטש לאירזע --- ,ךיז

 .?עדיימ רענַאקירעמַא ןייז וצ םייהַא יולע םעד טננערב רע

 רעבָא זיא "רענירג, רעד .,סעיצַאוטיס עשימָאק סױרַא ןעמוק סע

 .ךיוא רענהעש א ןוא ,יִאב רעטנַאקיּפ א

 לעדיימ יד .שילגנע ןענרעל וצ ןָא טביוה ןַאמרעגנוי רעד

 יז טכַאמ טשרעוצ .,רעטרעוו עשילננע ןעדיירסיוא םהיא טנערעל

 ענייז .םהיא טימ רעבָא ךיז טריסערעטניא יז .םהיא ןופ קזוח

 ןייז ןוא םינּפ רענהעש ןייז ,רעינַאמ רעקסטַאװכ ןייז ,ןעטייקניהעפ

 ,לעטש ן'פיוא ךילטנענייא רהיא ןעניזַאב טייקניטסול עש'רוחב

 ,הנותח זיא סע
 "טנע ןוא ךיז טריזינַאקירעמַא םעדייא רעטריטרָאּפמיא רעד

 סאוו ,ןתח רעד זא ,םורַא ךיז טהעז לאירזע ןוא ,ךיז טלעקיוו

 אזא טינ רָאנ זיא ,םייה רעטלא ןייז ןופ טכארבעגּפָארַא טָאה רע

 -סיוא יולע םעד טָאה רע תעשב .טניימעג טָאה רע יװ "האיצמ

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה ,סָאבעלַאב םענייפ םעד ייב ןעגנודעג

 -טלא םעד ןיא ,גנוריצ א ןייז םהיא רַאפ טעװ ?'רוחב רעד זַא

 ןעמהירַאב םהיא טימ ךיז טעװ רע .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעשידָאמ

 רעקראי וינ רעשיסקָאדָאטרָא ןייז ןופ ןעדיא ערעדנַא יד רַאפ

 ףיוא הרות ןב א םעדייא ןַא ןעבָאה םהיא ןיא טעװו רע .?הוש

 טעװ ,לאירזע ,רע ןעוו ,שידק ַא יװ טונ ױזַא ןוא ,טלעוו רעד

 זַא ,סױרַא רָאנ ךיז טנייצ .טלעוװ רענעי ףיוא ןעניפעג ןיוש ךיז

 -- ?ריא סיוא, ןערָאװעג קראי וינ ןיא זיא קישטנַאמרעגנוי רעד

 ! סרוקיּפַא ןא ,"רעניטלעוו-טנייה, ַא ,"רעטרעלקעגפיוא, ןַא
 -ָאיּפש לאירזע יו ,ענעצס א גנולהעצרע רעד ןיא ןַארַאפ

 ַא ןיא ןיירא טהעג ןַאמרענני רעד תעשב םעדייא ןייז טרינ

 -העצרע רעד ןופ ףוס םוצ רעטנעהענ .ןארָאטסער ןעכילטסירק

 -רעגנוי רעד ,טכַאנייב טעּפש זיא סע : ענעצס אזַא ןַארַאפ זיא גנוכ

 עשיסור עטנענילעטניא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ךיז טניפעג ןַאמ
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 -נעד ,ענעטירשעגטרָאֿפ עֶלַא ,ןעטסירק רֶאּפ ַא ןוא ןעטנַארגימיא
 .םייהַא ןעפור םהיא טמוק יורפ ןייז ןוא ,ןעשנעמ עדנעק

 טימ ןעדירפוצ רעבָא ,רעטכָאט ס'לאירזע ,םהיא טביל יז
 רהיא טול ןוא ,טעדליבעג גינייוו וצ זיא יז .טינ יז זיא םהיא
 ןעראברעדנָאז ַא ףױא סעּפע רע טהעג ,קאמשעג ןוא ףירגאב
 ןופ טייל עננוי טרָאז םעד טימ םינ ךיז ט'רבח רע .געװ
 רָאנ --- סרעּפיקרָאטס ,סרעלדעּפ-םָאטסָאק טימ -- טלעוו רהיא
 ןענעו קר ןעדייר ןוא רעכיב ןענעייל סָאװ ןעשנעמ טימ סעּפע
 .ןעפַאזָאליפ ןימ א סעּפע ,םיסרוקיּפא ,רעכיב

 .ננולהעצרע עצרוק ַא יו רהעמ ךס ַא ןעמוקענסױרַא זיא סע
 ןיא ןעקורד רשפא רחיא טעװ שזדייּפ זא ,טפָאהעג בָאה ךיא
 -ךעצרע וצ זַא ,טרעלקרע רעבָא רימ טָאה רע ,ןעגנוצעזטרַאפ
 ךיז טרעדָאּפ ןעגנוצעזטרָאפ עכילטע ןיא ןהעג ןעלָאז סָאװ ןעגנול
 ךיא .טנָאזעגסױרַא טינ טָאה רע) רוטַארעטיל טרָאס רעדנַא ןַא
 -עה , םעד ןופ ןַאמָאר ַא טניימ רע זַא ,ןענַאטשרַאפ רעבָא בָאה
 -ןוריסַאּפ עלענַאיצַאסנעס ןופ רעדָא ,ןעכעל רענַאקירעמַא "ןערעכ
 -רָאּפמיא רעד, :גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג רימ טָאה רע ןוא ,(ןעג
 ךָאנ טימ ,"גנידדעוו ָאטטעהנ, רעד טימ ןעמַאזוצ ,"ןתח רעטריט
 .ךוב א ןיא ןעקורד וצ ןעגנולחעצרע עצרוק עכילטע

 קיטנַאלטא , רעד טָאה ,ןערָאװעג טנַאמרעד ןיֹוש זיא סע יו
 רעטמירַאב רעד וצ (טנייה ךָאנ טרעהעג ןוא) טרעהענ "ילהטנָאמ
 ןיא שזדייּפ ןוא ,ינַאּפמָאק דנע ןילפימ ,ןאטוה עמריפ גנישילבָאּפ
 -טַאר רעשירַארעטיל) "רָאזייװדע ירַארעטיל, רעד ןעוועג ןַאד
 ןופ רָאטקַאדער רעד יו טוג ױזַא ,גַאלרַאפ ס'עמריפ רעד ןוֿפ (רעבענ
 ,לַאנרושז רהיא

 -נַא רַאּפ ַא וצ ןעקיש טּפירקסונַאמ םעד טפורּפעג בָאה ךיא
 רעבָא ,ןעמעננָא טלָאװעג םהיא ןעבָאה עדייב .סעיצקַאדער ערעד
 -ףריקראפ קרַאטש םהיֹא לָאז ךיא זא ,גנוננידאב רעד טימ עדייב
 ףלעווצ רעדָא ןהעצ זיב ,("ןעטילָאּפָאמסָאק , רעד) רענייא --- ןעצ
 טכאד ,/ס'רענבירקס,) רעטייוצ רעד ןוא ,רעטרעװו דנעזיוט
 -רע יד טלָאװעג ןעבָאה עדייב .דנעזיוט ןהעצפופ זיב ,(ךיז
 ,ןעננוצעזטרַאפ ייווצ ןיא ןעקורד גנולהעצ
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 .ךוב רעטייווצ ןיימ !

 טיול ,גנולהעצרע יד ןעקורד וצ ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא
 -נולהעצרע ערעדנַא עכילטע טימ ךוב ןייא ןיא ,ןַאלּפ סע'שזדייּפ

 סָאד לָאז ךיא רעשילבָאּפ ןעכלעוו וצ ןעוועג זיא ענַארפ יד .ןענ

 .עמריפ רענָאטסָאב רעד וצ רעדָא סנָאטלעּפַא יד וצ --- ןעקיש

 וזַא ןֹוא ,גַאלשרָאפ רעד ןעמוקעג ןיא רעטצעל רעד ןופ יװ ױזַא
 ןעטמירַאב א טאהעג יז טָאה גַאלראפ ןעטמירַאב רחיא ץוח ַא יו

 ,רהיא ףיוא ןעלַאפעג לרונ רעד ןיא ,לַאנרושז ןעשירַארעטיל

 דךעטרָאּפמיא יד, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןענישרע זיא ךוב רעד

 ןוא ןתח רעטריטרָאּפמיא רעד) "סירָאטס רעהדַא דנע םורנדיירב

 -טנע ןעגנולהעצרע ערענעלק יד ןעשיווצ ,(ןעננולהעצרע ערעדנַא
 לאשנעריוװָארּפ יחד, ,'גנידעו ָאטטעהנ, יד ץוח ַא ,רע טלַאה

 ."סנעמָאר ּפאשטעווס ע, ןוא "שטעמ

 -םיא יהד,) גנולמַאז רעד ןיא ןעננולהעצרע ייווצ עטשרע יד

 טינ ןענייז ("גנידדעוו ָאטטעהג יחד, ןוא "םורנדיירב דעטרַָאּפ
 טלָאװ ייוצ עטצעל יד  .ייווצ ערעדנַא יד יװ רעסעב ךרע ןיא

 רעד .ןעסָאלשעגנייא טינ גנולמַאז א רעניימ ןיא טנייה ךיא

 דיישרעטנוא םעד ןופ טמַאטש רָאּפ ייווצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא
 -יא .1808 ןיא ןוא 1899 ןיא ףירגַאב ןעשירארעטיל ןיימ ןעשיווצ

 ױזַא טקנוּפ ,1896 ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו ,??קעי, זיא סנעגירעב

 -ךיירב דעטרָאּפמיא יהד, יווװ "שטעמ לאשנעדיווָארּפ ע, ןופ טייוו

 ."םורג

 -רע זיא "שטעמ ל?עשנעדיװָארּפ ע, יװ םעד ךָאנ רהָאי ןייא
 טָאה ךַאז עשרעדניק אזַא ױזַא יו ,טרעדנואוועג ךיז ךיא בָאה ןעניש
 -נייא רהיא בָאה ךיא סָאװרַאפ .טנַאה ןיימ ןופ ןהענסױרַא טנעקעג
 ךיוא טציא רימ רַאפ זיא ,ןעננולהעצרע דנַאב ןיימ ןיא ןעסָאלשענ
 ,שינעטער ַא

 .עניטסניג ןעוועג עלַא ןענייז ןעקיטירק יד
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 םעד ןופ (טינשסיוא) גניּפילק רעטלַא ןַא טגיל רימ רַאפ
 -לעװ ,1808 ,?ירּפַא ןעטסי21 םעד ןופ ,"דרָאקער, רע'ָאנַאקיש
 רעקיטירק רעד ,קרעוװ םעד רעביא קילברעביא ןא טלַאהטנע רעכ
 רָאמוה טימ ,ריִלָאק טימ לופ, ןענייז ןעננולהעצרע יד זַא ,םגָאז
 -ריטַאנ ןוא ךאפנייא, ןענייז ייז זאא ,"טעמוא ןעשידיא טימ ןוא
 -שנעמ רעד טימ טּפַאשטנַאקַאב עפיט ַא סױרַא ןעזייוו ןֹוא ךיל
 ןעבָאה רעסַאפרַאפ ןייז ןיא זַא טזייוו ךוב רעד ,רוטַאנ רעכיל
 יד ןַא ןוא ,"ןעגנוכערּפשראפ ענייפ טימ רעלעטשטפירש ַא רימ
 -ניא טימ ןעגלָאפכָאנ טפנוקוצ ןייז טעװ טלעװ עשירארעטיל,
 ."סערעט

 ןעשירארעטיל םעד ןופ ,1808 ,ךוב רעבָאטקָא םעד ןיא
 (ןָאטסָאקרַאמ) רעקיטירק רעד טביירש ,"ןעמקוב יד, לַאנרושז
 ױזַא יו --- םינכדש רעביא ?עקיטרַא ןעצנַאנ ַא ךוב ןיימ בילוצ
 בָאה ךיא זא טקרעמַאב רע ןוא ,טלעקיוטנע ךיז ןעבָאה ייז
 -טנַאסערעטניא יד טלעטשעגרָאפ רעגייטש ןעכילרעדנואוו א ףיוא,
 עשידיא יד ןיא סיורא ןעמוק עכלעוו ,ןעננורעטנַאלּפראפ עטס
 -נעלג, בָאה ךיא זא ,רע טנָאז ךיוא ."אקירעמא ןופ םיכודש

 ואוו ,אקירעמא ןיא ןעגנוגנידאב עיינ יד טכארבעגסױרַא דנעצ
 יו ,ןפוא ןעשידָאמטלַא םעד ףיוא ןעסָאלשעג טינ ןערעוו םיכודש

 עטלא ןייז ךָאנ טְליּפש ןכדש רעד ואוו ,ןעמייה עטלַא יד ןיא
 | ,"עלָאר

 -ענ לעיצעּפס זיא עכלעוו קיטירק ַא זיא שיטסירעטקַארַאכ
 -רע ןיא יז .,"םידוהי, ראפ "ידוהי, ַא ןופ ןעראוועג ןעבירש
 ,1808 ,9 רעבמעצעד ןופ "ורביה ןאקירעמַא, םעד ןיא ןעניש
 "יירש רעד זַא קורדנייא םעד טכַאמענ רימ ףיױוא םטָאה סע
 ןעסירעגרעטנורַא טָאה סָאװ רעד יו רעבלעז רעד זיא רעב
  "לקעי, ףיוא ,ןָאט ןייז ןעטיבענ רעבָא רע טָאה טציא ,??קעי,
 ."רעדליב-טרָאװ, ענייק ָאטינ זיא םהיא ןיא זא ,טנַאזעג רע טָאה
 טָאה --- "רעדליב טרָאװ, ןַארַאפ ָאי ןענייז ךוב םעיינ ןיימ ןיא
 ןיימ ןיא סרַאטש ךיז רעסעברַאּפ, ךיא זַא ןוא --- .טרעלקרע רע
 ,"טמירַאב ןערעוו לעװ ךיא ןוא ,טסנוק
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4 

 ס'רזעילא 'ר, -- ."געשטיָאנעשט ןופ עט'תדמושמ יד,
 ".םעמטסירק

 רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא םעד ןעבענרעביא ָאד ?עװ ךיא

 -ירשעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעננולהעצרע יד ןופ עכילטע ךָאנ ןופ

 -עמא יד ןיא ןענישרע ןענייז עכלעוו ןוא ,ןערהאי ענעי ןיא ןעב
 .ןעלַאנרושז רענאקיר

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןַאד ןיא ."ןיזענעמ ירושטנעס , רעד

 יד :ל?עטרעװ א ןעננַאנענמוא ןיא סע .עפוטש רעטסכעה

 -נעס, רעד ןוא עכריק עטסטקערָאק יד זיא שטריושט לַאּפָאקסיּפע

 זַא ,טסייה סָאד .,?לַאנרושז רעטסטקערָאק רעד "?ןיזענעמ ירושט

 רעד וצ טרעהעג ןעבָאה אקירעמַא ןופ ןעילימַאפ "עטסכעה , יד

 ."ןיזענעמ ירושטנעס , םעד ןעזעלעג ןוא שטריושט לאּפָאקסיּפע

 ןיא ןעמונעג לײטנַא ןעבָאה רעלעטשטפירש עטסניטכיוו יד

 רעכלעוו ןעגעוו טייצ רעד ןיא דָארגנ ."ןיזענעמ ירושטנעפ , םעד

 ,?ס'רעּפרַאה , טימ ןעדנובראפ ןעוועג סללעוַאה זיא ,ָאד דייר ךיא
 -ער רעד ,"ירושטנעס , ןיא ןעבירשעג רע טָאה רעהירפ רעבָא
 דרַאשטיר טעֶאּפ רעד ןעוועג זיא "ירושטנעס , םעד ןופ רָאטקַאד

 .רעדליג ןָאסטַאװ

 םעד ןיא גנולהעצרע ןַא טָאהעג ךיא בָאה לַאנרושז ןעזיד ןיא

 -עג ןיא גנולהעצרע רעד ןופ ןעמָאנ רעד .1899 ךוב רעבמעווָאנ

 ןופ עט'תדמושמ יד) "געשט-ָאנעשט ווא טײטסָאּפַא יד , ןעוו

 .(געשט-ָאנעשט
 -רעד ַא ןיא (ןעמָאנ רעטכַארטעגסױא ןא) נעשט-ָאנעשט

 ןופ ןַאב ן'טימ עזייר עדנוטש א ייב ,דנַאלייײא גנָאל ףיוא לעפ
 -יליוּפ ,ןעקַאילָאּפ ןופ טניױאווַאב ךילכעזטּפיוה זיא רע ,קרָאי וינ

 -בַאפ עניאייברעד ןופ רעטיײברַא עשיליוּפ רעֹדָא סרעמרַאפ עש

 ןעדייר ייז יו ןערעה םינכש רענַאקירעמַא ערעייז ןעוו ןעקיר
 ,?ָאנע  ףיוא ךיז טנידנע טרָאװ רעדעי זַא ייז ךיז טכוד ,שיליוּפ

 ןעבָאה רעבירעד ,ייז סָאד טננילק ױזַא ."ָאנעשט , רעדָא ?ָאנעט ,
 ,"געשט-אנעשט , ןעבענעג ןעמָאנ א עלעטדעטש יד ייז

 רעד עכלעוו ןופ ,קלָאפ רֶאֹּפ עננוי ַא ךיז טניפענ ןעטרָאד
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 -בָאט עשיריא א יורפ יד ןוא ,קילָאטַאק ַא ,קאילַאֿפ ַא זא ןַאמ
 טָאה יז ,םייה רעד ןיא טכילרַאפ םהיא ןיא ךיז טָאה יז ,רעט
 .אקירעמא ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןענייז ייז ןוא ט'דמש'עג ךיז
 .ןעבעל ןעשידיא םעד ךָאנ ךיוא ןוא ,םייהא יז טקנעב ָאד

 ןעניואוו סע ואוו ,ץַאלּפ א ןענַארַאפ זיא ייברעד טייוו טינ
 א לעסיבַא ,ןדמל א ןאמרעננוי א ,ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעדיא

 טדערוצ רע .,"נעשט-ָאגעשט , ךרוד ךרוד טפָא טהעג ,"קנערק,

 -יא עטמפיוטעג א ןיא יז זַא ךיז טסיוורעד רע ןוא רהיא טימ ךיז
 ,טנעה יד ףיוא יבייב ַא טלַאה יז םנה ןוא .,רעטכָאט עשיד
 ןעסעומש וצ ןָא טביוה ןעמ .,רהיא ןיא ךיז רע טריסערעטניארַאפ
 הנותח ןוא הנומא רעשידיא רעד .וצ ךיז ןערעקמוא רהיא ןעגעוו
 -ַארַאב ךיז קראי וינ ןיא טמוק יז .טנארגימיא ןעזיד טימ ןעבָאה
 .ןייז ריינמ ךיז לָאז יז יו םהיא טנערפ יז .בר ַא טימ ןעט
 רע יו ,זַא ,ןָאט ןעשיטסירָאמוה ַא ןיא ,רהיא םרעפטנע בר רעד
 ,הנומא רעשידיא רעד טיול םירָאװ ,ןדמל ןייק טינ יז זיא ,טהעזו
 ךיז טָאה ןוא ,דניק-שידיא סיוא ןעוועג טינ לָאמ ןייק יז זיא
 אזא טינ ןיא טָאג רעשידיא רעד  ןייז וצ רייגמ סָאװ טינ
 ןעבָאה וצ הטרח רעמַאטסָאק ַא טביולרע סָאװ ,ןַאמסענזיב טרָאס
 יז יַא ;!ןעלַאפרַאפ ןיא ,דיא ַא לָאמ ןייא .,טפעשעג ן'פיוא
 זַא סע טסייה -- ? וג ַא טימ טבעל ןוא ט'דמש'עג ךיז טָאה
 שיריא א יו ןעבעל רעדיוװ ןוא ןָאט הבושת יז לָאז !טגידניז יז
 ,רהיא ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד !דניק

 ? עלעריימ רהיא טימ זיא סָאװ ןוא

 ךָאנ ןיא עלעדיימ רעד טימ זא ,בר רעד רהיא םרעפטנע
 טינ ולימא טָאה יז םירָאװ ,ןייֵלַא רהיא טימ יו ?עבָארט רענינעוו
 -ענ טינ ןעסיו רהיא טימ ךיז טָאה עלעדיימ יד .טגידניזעג
 -כָאט עשיריא א ךיוא יז ןיא ןיד ןעשידיא םעד ךָאנ .ט'דמש
 ןענייז ,דניק-שידיא ַא זיא רעטומ .ַא רעדָא רעטָאפ ַא ןעו .רעט
 ףיוא בלַאה נידנעדייר .ןעדיא ךיוא טַארייח רעד ןופ רעדניק יד
 ןעמָאנ ןעכילטסירס ס'עלעדיימ רעד בר רעד טרעדנע ,סַאּפש
 ,ךילנחע טננילק רעכלעוו ,ןעשידיא ַא ףיוא

 רָאנ ןיא רעטכָאט רחיא זא טרעה עט'תדמושמ יד ןעוו
 ןופ ךיז יז טנייוואוצ ,דניק-שידיא ַא רָאנ ,"עלעסקיש , ןייק טינ
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 רהיא טפור ןוא דניק רהיא טשוק ,ננושאררעביא רעכילהערפ

 .ןעמָאנ ןעשיריא םעד טימ

 טעדַאּפ ןעמ רעבייוו עשידיא ךיז ןעריסערעטניארַאפ סע

 .גנורעדנע רעסיורג רעד וצ וצ רהיא טיירג ןעמ .,רהיא םורא

 -ארייה טינ ןערעדנַא ןייק טימ רעבָא יז ןעק אקירעמא ןיא

 ןוא עיגילער ןופ ןענארפ ןייק טינ טנעקרענא ץעזעג סָאד ,ןעט

 הנותח לָאז יז ןעוו ןוא ,ןַאס ַא טָאה יז :ךאז ןייא רָאנ טסייוו

 ייווצ ןעבָאה) "ימַאגיב, ןייז סָאד טעװ ,ןעטייווצ ַא טימ ןעבָאה

 ןעמ ןעבלעוו רַאפ ןעכערברַאפ ַא --- (רענעמ ייווצ רעדָא ןעיורפ

 רהיא ןוא יז טעוװ ,ָאזלא .עמרוט רהָאי ףניפ טימ טפָארטשַאב

 יז ןעק רענייק ואוו ,דנַאלגנע ןייק ןערהָאפקעװַא ןתח רעשידיא

 -ידיא רעד יװ ןעבעל ןוא ןעטַארייה ייז ןעלעוו ןעטרָאד ןוא ,טינ

 .ןעטָאבעג טָאה טָאנ רעש

 עשידיא עטריסערעטניארַאפ יד ןופ רענייא ןופ זיוה רעד ןיא

 זיא ץלַא .גיטראפ ןענייז ןעטרַאק-ספיש  ,דירַאי ַא זיא רעבייוו

 -לעז םעד ןהענקעווא ףרַאד רעפּפמַאד רעד .עזייר רעד וצ טיירג

 ןערהָאפ הלכ-ןתח טימ עינַאּפמָאק עצנַאנ יד טעװ טָא .נָאט ןעב

 -עלייא עזעוורענ ַא ,לעמוט ַא זיא סע ,ןעפַאה םוצ ,קרָאי וינ ןייק

 ,ירָאטקעפ ןיא זיא ןַאמ סעט'תדמושמ רעד ,שינרעטיצ ַא ,שינ

 "רעד רעמָאט .,,ןערעיוא ןעבָאה טנעוו רעבָא ,טייברא ןייז ייב

 4.4? ךיז רע טסיוו
 טהעזרעד רעטסנעפ ן'כרוד !ןעירשענ העֹוו --- גנולצולמ

 .טהעג "יונג, רעד יװ ןעמ

 יו עבלעז יד טינ ןיא יורפ ןייז זַא ,טריּפשרעד טָאה רע

 קרַאטש לעיצעּפס .,ךילריטַאננוא ,טרעדורוצ סעּפע זיא יז .רעמיא

 רע ןעו ,ןעגרָאמהירפ ןעזיד ןעוועג קורדנייא רעגיזָאד רעד זיא

 ןעהור טנעקעג טינ טָאה רע .טײברַא רעד וצ ןעבילקעג ךיז טָאה

 ,ּפאש ןיא

 טא ןוא ,טײברַא רעד ןעטימ ןיא ןעפרָאװעגקעװַא טָאה רע

 .טוט יז סאוו ןהעז םייהַא טציא רע טהענ

 סע ןעלאנגיס ערעדנַא יד ענייא ןעבעגעג ןעבָאה רעבייוו יד

 יד רעבָא .םעטָא םעד ןעטלַאהרַאפ טָאה ןעמ ."ַאש, ןייז לָאז
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 טָאטשנא .ראברעדנָאז טרהיפענפיוא ךיז טָאה ןײלַא עט'תדמושמ

 רעמָאט ,גיהורנוא ןייז ןוא םעטִא רהיא ןעקיטשראפ וצ ךיוא
 ,ףיש רעד וצ ןהעג ןענעק טינ טעוו יז ןוא ,ןַאלּפ רעד טרעטשענ טרעוו

 םתיא טינ ץרַאה ןייק טָאה יז זא ןעירשעגסיוא גנולצולּפ יז טָאה

 "םיורא יז זיא ,גנוניוטשרע סנעמעלא וצ ,ןוא ! ןעזָאלוצרעביא

 ,םייהַא ןַאמ ן'טימ קעװַא ןוא בוטש ןופ ןעננאנעג

 א ,עט'תדמושמ א עקַאט ןזיא יז ןוא ,יױנ א עקַאט ןזיא רע

 ןוא ,ביל רעבָא יג םעד טָאה יז .ענעטלָאשרַאפ א ,עטכולפרַאפ
 ,ןעזָאלרַאפ טינ םהיא ןעק יז .םהיא וצ טניואווענוצ זיא יז

 יד ןעבָאה -- !עט'תדמושמ ַא טביילב עט'תדמושמ א ---

 .תוללק טימ ,ןעירשענ רעבייוו

 סָאװ עט'תדמושמ א ןענעוו) עמעהט יד ךיא בָאה זייוולייט
 טצונעגסיוא רעהירפ רהאי ייווצ טימ (ןעדיא ךָאנ קירוצ טקנעב
 ןופ טייז עשיטַאמַארד יד ."רעזייטרעוודא לעשריױממָאק , ןיא

 רָאנ ןעוועג זיא סע .ןעוועג טינ ןעטרָאד רעבָא זיא עטכישעג רעד
 .עציקס עטייברַאעב-טינ ,עצרוק ַא רהעז

 ןופ טרירטסוליא ןעוועג גנולהעצרע יד זיא "ירושטנעס , ןיא

 "ענ ךיז טָאה רעכלעוו ,בוָאל ןעמָאנ ן'טימ רעלהאמ ןעשידיא א
 טָאה רע .ךאפ ןעזיד ןיא רעלטסניק ןעטסעב םעד ראפ טנעכער

 -תָאמעג ?ופטנַאלַאט רהעז עלַא -- רעדליב עכילטע טכַאמעג

 טלעטש רע .שזדײּפ עצנאנ א טמענראפ רעטצעל רעד ענעל
 טהעג בייוו ןייז ןוא סיוארָאפ טהעג קַאילָאּפ רעננוי רעד יוװ רָאפ

 .םייהַא ןעהענ ייז ,ךָאנ םהיא

 "אב ךיא בָאה ,טקורדענּפָא ןעועג זיא ננולהעצרע יד ןעוו

 סע ןעכלעוו ןיא ,ףירב ןעלעיצעּפס ַא רָאטקאדער םעד ןופ ןעמוק

 גנלהעצרע רעייאה :רעטרעװ עדנענלָאפ ןענופעג ךיז ןעבָאה

 ןיא סע ןעוו בָאה ךיא עכלעוו עטסגידריווקרעמ יד ןופ ענייא זיא

 ךייא ןופ טייברא-טסנוק עלופטכארּפ .לַאנרושז א ןיא ןהעזעג

 ."טפיטשיילב ן'טימ .ן'בוָאל ןופ ןוא רעדעפ ן'טיֿפ

 עשירארעטיל יד ןיא ןעראוועגנ טנַאמרעד זיא גנולהעצרע יד

 -אנרושז רעד ןופ ןעשנעמ ןוא ,ןעגנוטייצ עכילטע ןופ ןעצימָאנ
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 טימ טסירגַאב ךימ ןעבָאה טלעוו רעשירַארעטיל ןוא רעשיטסיל
 .רהיא

 בָאה ,ןענישרע זיא גנולהעצרע יד יוװ םעדכָאנ געט עכילטע

 ןיא רעכלעוו ,ן'סמעדע סניקּפָאה ?עוימעס טימ טנעגעגַאב ךיז ךיא

 ןוא "ןָאס , רעד ןיא רעטייברַאטימ רעטסניטכיוו רעד ןעוועג ןַאד

 ,קרָאי ןינ ןיא ןעטסילַאנרושז עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא

 טטָאמ ןיא טנעמניאססע ןַא ףיוא ןעוועג ןעמַאזוצ ןענייז רימ

 היל ַא ןעוועג זיא'ס .ל?לאטרַאװק ןעשיזעניכ םעד ןיא ,טירטִס

 ןיא עינָאמערעצ יד ןוא ל?לוטיט ןעכיוה ַא טימ רעזעניכ ַא ןופ
 ,לעפמעט ןעשיזעניכ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 רימ .,רעהירפ ןופ ןעוועג טנאקאב ן'פמעדע טימ ןיב ךיא

 בָאה ךיא .סייק ידענעק רעד ףיוא טײברַאענ ןעמַאזוצ ןעבָאה

 -סננוטייצ עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא ןיא רע זא ,טסואוועג

 טסואוועג רָאנ טָאה רימ ןענעו רע ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעשנעמ

 -רעודא לעשריױױממָאק, םעד ןיא רעטרָאּפער ַא ןיב ךיא זַא

 ."רעזייט

 טטָאמ ףיוא ןעפָארטענ רימ טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,טציא

 :ןעוועג רעטרעװ עטשרע ענייז ןענייז ,טירטס

 טנַאזעג טינ ריס רהיא טָאה םוראוו ,ןאהאק ,וָאלעה ---

 -יא בָאה ךיא ?טייז רהיא רעמָאטסָאק טרָאס ַא רַאפ סָאװ

 ."ןיזענעמ ירושטנעס , םעד ןיא גנולהעצרע רעייא טנעיילענרעב

 בָאה ךיא ןוא ןעטנעמילּפמָאק עמירַאו טימ טדערעג טָאה רע

 רעדליב עדנעצנעלג ענייז ףיוא םיחבש טימ טלהָאצענּפא םהיא
 יד טלעמאזרַאפ טָאה ןעמ ואוו ,רענַאל ןעשירעטילימ םעד ןופ

 רעד ןופ טרעקענמוא ךיז טָאה יז ןעו עעמרא רענַאקירעמַא

 .המחלמ

 -ּפִא רע טָאה -- ,טייברא רעדנַא ץנַאג ַא זיא סָאד ,ָא --

 ננלהעצרע רעייא ;טייברא-סנגנוטייצ זיא סָאד --- ,טרעפטנעענ

 | ,טסנוק זיא רעבָא

 עט'תדמושמ יד, טָאה -- טַאלבױעכָאװ ַא --- טפירש ןייא
 סָאד ,טריקַאטַא רָאנ ,טביולעגנ טינ רָאנ טינ "נעשט-אנעשט ןופ

 רעד ,יטעניסניס ןופ ?טיײלעַארזיא ןאקירעמַא, רעד ןעוועג זיא
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 רָאטקעריד ןוא רעדנירג רעד ,זייוו יבכַאל ןופ ןאנרָא רעשילננע
 עזיד ,(?וש-רעניבַאר) שזדעלאק לעקיניבַאר רעטעניסניס םעד ןופ
 ,רעטרעוו-לעדיז טימ ןעפראווענפיורא ריס ףיוא ךיז טָאה ננוטייצ
 זיא הנעט רהיא גנולהעצרע אזַא ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװרַאפ
 -נינייאראפ יד ןופ ץעזעג םעד טיול ; ןעדנענלַאפ ןיא ןענַאטשַאב

 הנותח טינ ןערעדנַא ןייק טימ עט'תדמושמ יד רָאט ןעטַאַאטש עט

 ץעזענ ןעשידיא םעד טיול זַא ,סיוא טמוק רימ ייב ןוא ,ןעבָאה

 טנעקרענא עינילער עשידיא יד ןא ,טסייה סָאד .ָאי יז נעמ

 טנערהעל ןיד רעשידיא רעד טארייה ןעכילצעזענ רהיא טינ
 .סע טסייה ,דנַאל ןופ ןעצעזעג יד ןעכערב וצ ןעשנעמ

 -סירעטקַארַאכ ןעוועג סָאד זיא טַאלב "עש'םידוהאי , ַא רַאפ
 ןעמ טעוװ רעמָאט טשהענ ארומ רעמיא ןעבָאה "םידוהי, יד ,שיט

 יזיא ןאקירעמַא, רעד .אקירעמא יירט טינ ןענייז ייז זַא ,ןענָאז

 ןעמיוקרַאפ וצ טיײרַאב זיא ןַאהַאק , זַא ,טגָאזעג טָאה "טיילעַאר
 -העצרע ןא רַאפ םהיא טינ ןעמ סָאװ זיירּפ םעד רַאפ ןעדיא יד

 "נול
 סָאד זא ,טרהעלקרע טָאה עקַאטַא רעד ןופ רעביירש רעד

 -ַאב ןיא "געשט-אנעשט ווָא טײטסַאּפַא, םעד ןיא טהעטש סָאװ
 -רעו ערעדנַא טיס .תמא טינ ןיא ןיד ןעשידיא םעד וצ גוצ
 -אזוצ ןענעק וצ םוא טכַארטענסיױא ןיד םעד בָאה ךיא זַא ,רעט
 .ראלָאד עכילטע יד ןעמוקאב וצ םוא ,ננולהעצרע ןיימ ןעלעטשנעמ

 ,ןעביירש טצעזעג ךיז בָאה ךיא רעדייא זַא ,זיא טקַאפ רעד
 .םינבר עשיסקָאדָאטרָא ייווצ טימ ךערּפשענ ַא טָאהעג ךיא בָאה
 רעד ןוא .ןיד ן'תמא םעד טנידנוקרע סָאד ךיז ךיא בָאה ייז ןופ
 -ניא יד ןיא, טנעקיילעג ןיד םעד טָאה "ידוהי , רעטעניסניפ

 ".םוטנעדוי ןופ ןעסערעט
 -עוו וצ ןעלַאפעננייא טינ לָאמ ןייק טלָאװ ןעדיא ַא ןערעזנוא

 םעד ןעטלָאװ רענַאקירעמַא ןוא .ןינע אזא רעביא גיהורנוא ןער

 -ָאו ,טייקמאזקרעמפיוא ןייק ןעקנַאשעגנ טינ ךיוא דנַאטשנעגענ
 טַארייה יד ּפִֶא ןערַאנ קלָאפ רֶאֹּפ רענַאקירעמַא רעדנעזיוט םיר

 ,ןעטייוצ א ןעטַארייה וצ ןערעוו וצ יירפ םוא ןעצעזענ טנ ןוא
 .ןעגעגאד טינ רענייק טעמב טָאה ןעצראה ןיא ךיז ייב ןוא

 "ןעמקוב , לַאנרושז ןעשירארעטיל ןעטנַאמרעד םעד ןיא
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 טקירדעגסיוא זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ץיטָאנ א ןעוועג ךָאנרעד זיא

 "טיײלעַארזיא ןעקירעמַא רעד סָאװרַאפ ,גנושַאררעביא ןערָאװעג

 .ןעמָאנ ןעשידיא םעד ןעדאש ןעק גנולהעצרע ןיימ זא טביולג

 רעטקַארַאכ םעד טלעטש יז ,טרעקראפ זַא טניפעג עיצקאדער יד

 ךָאד טמוק סע לייוו ,טכיל ןעטוג ַא ןיא סױרַא ןידלעה רעד ןופ

 .ןַאס רהיא יירט טביילב (עט'תדמשמ יד) יורפ עשידיא יד זַא ,סיוא

 ןענעו רעטרעװ עכילדניירפ עכילטע ךיוא טלַאהטנע ץיטָאנ רעד

 .ננורעדליש ַא סלַא גנולהעצרע רעד

 .עגַארפ רעד ןעגעוו ףירב ענינייא ןעטלאהרע טָאה עיצקַאדער יד

 ,עטַאבעד א ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 "עג ןעוועג זיא "עט'תדמושמ, יד יװ םעד ךָאנ טַאנָאמ ַא

 ןענישרע עניימ גנולהעצרע רעדנַא ןַא זיא ,"ירושטנעס , ןיא טקורד

 ילעז םעד וצ טרעהענ טָאה רעכלעוו ,"ןיזענעמ ס'רענבירקפ , ןיא

 -העצרע רעזיד ןופ ןעמָאנ רעד .?"ירושטנעס, יד יו סַאלק ןעב

 -בלַאה ,עטכייל א -- ?סעמטסירק ס'רזעילא 'ר, ןעווענ זיא גנופ

 ,על'השעמ עשיטסירָאמוה

 טמוקאב ,רזעילא 'ר ןעמָאנ ן'טימ ,דיא רעמורפ ,רעטלַא ןא

 יד .ןירעוט-ללכ רענַאקירעמַא ןַא ןופ טנעזערּפ סעמטסירק ַא

 -טסירק ן'טימ ָאד ןעמ טוט יוװ רעבָא ,ןעמַאקליו םהיא ןזיא הנתמ

 ! רעקשיא'יוג א רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,בוט-םוי רעקשיא'יונ ַא ? סעמ

 רעד טימ ּפֶא טכַאמ רזעילא בר ,ןיילַא "?זוי, ןופ טרובענ רעד

 "טסירק ךָאנ טנעזערּפ םעד ןעבענ םהיא לָאז יז זַא ,ןירעוטסכ

 בא ןעגערפכָאנ טהעג רע ןוא ,גיהורנוא רעבָא ןיא רע .סעמ

 ."טלענ טוג  זיא יז
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 ."רעטכָאט ם'בייל םחרבא 'ר, -- ."ןתח םעד ןהָא הנותח ַא;

 ורטימד, -- ."סליקסטעק יד ןופ עשזדיאאכעשט, --
 ."דירניז ןוא

 -ירווע, לַאנרושז רעד ןעראוועג טעדנירגעג זיא 1899 ןיא

 -יורג ַא טליּפשעג טייצ עגנַאל א ךָאנרעד טָאה רעכלעוו ,"סידָאב

 ןופ ןָאשיילוקרױס עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה ןוא עלָאר עס
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 טעדנעװעג רימ וצ ךיז טָאה רָאטקאדער רעד .ןעלאנרושז עלא
 ךיא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעננולהעצרע ןעקיש םהיא לָאז ךיא
 ייב שזדיררעמ, ןעמָאנ ן'טימ ננולהעצרע ןַא טקישעגוצ בָאה

 םעד ןהֶא רָאפ טמוק עכלעוו הנותח ַא ,טסייה סָאד ,/יסקארּפ

 ַא רענייז עינָאמערעצ רעד וצ טמוק םהיא טדָאטשנא .,ןתח
 יו ןערָאװעג טלהעצרעד זיא (147 שזדייּפ) ןעביוא .רעטערטרַאפ
 ןיא ןַאמ רענַאקירעמַא רהיא ןעוו ,הלכ ַאזַא ןהעזענ בָאה ךיא

 ,ןעװעג טקרעמַאב ןיוש זיא סע יו .ןעמענּפָא ןעמוקענ רהיא
 ןייק ןעוועג טינ ןעילאטיא ןיא ןעטארייח יפקארּפ עכלעזַא ןענייז

 ןעשינעילַאטיא םעד טיול ןעוועג סָאד זיא ױזַא .ךאז ענעטלעז

 .ץעזעג

 ענעצס עטנַאמרעד יד טצונענסיוא ךיא בָאה ,ָאזלא ,טציא
 -ענ זיא "יסקארּפ ייב שזדיררעמ , ,קעווצ ןעשירארעטיל א רַאפ
 "רע זיא ננולהעצרע יד ,ןָאט ןערעטכייל ַא ןיא ןעראוועג ןעבירש

 ,1900 ,ךוב רעבמעצעד םעד ןיא ןעניש

 ךיא בָאה ,1900 ,"ןעטילָאּפָאמסָאק , רעמונ יַאֹמ םעד ןיא
 םהרבא 'ר ןופ רעטכַאט יד , ןעמָאנ ן'טימ גנולחעצרע ןַא טַאהעג
 טכאמ ןמלא ןַא יו טלעטשעגרָאפ טרעוו סע רעכלעוו ןיא ,"בייל

 קילג ןייז טרעדלישעג טרעװו סע ,רעטכָאט עניצנייא ןייז חנותח
 יד ןוא ןזח א ןיא בייל םהרבא 'ר  ,ייברעד דנעלע ןייז ןוא

 -ישראפ יד ןופ סענעצס ךרוד טרהיפעגכרוד םרעוו גנולהעצרע
 תבש :טרעדלישעג טרעו סע .םיבוט םימי עשידיא ענעד

 ןיא) ןעשנעב טכיל-הכונח ,הרות תחמש ,רוּפכ םוי ברע ,ומחנ

 ,(?הוש

 םעד ןיא גנולהעצרע ןא טָאהענ ךיא בָאה ,1901 ,טסונוא ןיא

 יד ןופ עשזדיאַאכעשט , ןעמָאנ ן'רעטנוא ,"ילהטנָאמ סיטנַאלטַא,

 -נעגילעטניא ןַא ךיא ןענענַאב נרעב ?יקסטעק יד ןיא ,"סליקסטעק
 רעזאקוואק יד ןיא ןעראווענ טעװעדָאהעגסיױא זיא רע ,ןיזורנ ןעט

 -ָאלַאנ ,דרעפ ן'טיוא .רעטייר רעדנעצנעלנ א זיא רע ןוא ,גרעב

 יו יֹוזַא ךיז רע טלהיפ ,נרעב רענַאקירעמַא יד ךרוד גידנעריּפ
 -עוו ױזַא .שיסור ףיוא םהיא טימ ךייר ךיא .,םייח רעד ןיא
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 גנוריסַאּפ עמיטניא ןַא רימ טלהעצרעד רע ןוא ,טנַאקַאב רימ ןער

 .ןעבעל ןייז ןופ

 לַאנרושז םעד ןיא ןענישרע ןיא עניימ ננולהעצרע ןייא

 ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד .1901 ,שטרַאמ ןופ ?ןעטילאּפָאמסָאק ,

 ,ריציפא רעשינעמור א ןיא ורטימד ,"דירגניז ןוא ורטימד,
 טָאה רע ?ייוו ,םייח רעד ןופ ןעפיױלטנַא טזומעג טָאה רעכלעוו

 -יימ ַא ןיא דירניז ןוא ריציפֶא ןערעכעה ַא שטַאּפ ַא ןעבענעג
 -ימיא םעד ןיא ןעטלַאהרַאפ ןערעװ עדייב .ןעדעוװש ןופ לעד

 .ןעמוק ֹוצ ןעמעװו וצ טינ ןעבָאה ייז לייוו ,ןָאשייטס ןעטנַארג
 טרָאו ןידעװש יד ןוא ,טינ םענייק ךילקריוו טָאה ריציפֶא רעד

 םעד ןיא ןעמַאװצ ייז ןעציז נָאטײב .,םיבורק ףיוא ץלַא
 ענעטלאהחראפ יד וואו רעמיצ רעסיורג ַא -- ?ןעּפ ןָאשנעטעד,
 -נעמַאזוצ טינ ךיז ןענעק ייז ,טייצ יד ןעננערבראפ ןעטנַארגימיא
 טימ יז ןוא רהיא טימ רעבָא ךיז טריסערעטניא רע  ,ןעדייר
 ,טלעפייווצרַאפ ןוא דנעלע עדייב ןענייז ייז סָאװ סָאד ,םהיא

 "יטייזנענענ ןעזיד ןופ ננולקיווטנע רעד טימ ןָאט וצ ?יפ טָאה

 ,ןעקילב ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ייז ןעדייר טשרעוצ .?היפענ ןעג

 טָאה יז :?עטימ א ייז ןעניפענ ךָאנרעד .סנעכייצ ,ןעלכיימש
 ןוא ,ךוב-רעטרעוו ןעשידעווש-שילננע ןוא ןעשילננע-שידעווש ַא

 עויד ךרוד .ןעשינעמור-שילננע ןוא ןעשילננע-שינעמור ַא רע
 -רעוו עניטיונ יד זיא-סע-יוו ייז ןעניפענ רעכיב-רעטרעוו ייווצ
 -?לאהרעטנוא עטנאסערעטניא טסכעה ַא ייז רַאפ זיא סָאד ןוא ,רעט

 -רעוו נידנעבָארנסױא ,זייו-ןעדנוטש ּפֶא ייז ןעציז יוזא .גנוט
 ןייז ןיא רהיא טזייו רע .,ךערּפשענ א ןָא ייז ןערהיפ ױזַא .רעט
 ליו רע ןעכלעוו ,טרָאװ ןעשילננע םעד ףיוא ןָא ךוב-רעטרעוו

 רהיא ףיוא ירענַאשקיד רהיא ןיא םהיא טזייוו יז ןוא ,ןעגָאז
 טזייװ רע זיב ,רעטייו סָאד טהעג טרַא ןעזיד ףיוא ,רעפטנע
 (=,(עביל) "וָאל , טרָאװ םעד ןָא רחיא

 ַא ןופ ףליה רעד טיפ ךיז ןעדייר'ןעמַאזוצ ןעגעוו קנַאדעג םעד (*
 טימ גנורהַאפרע רעכולנעזרעפ ןיימ ןופ ןעמונעג ךיא בָאה ךוב-רעטרעוו

 ןייק ןערהַאפעג ןיב ךיא רעכלעוו ףיוא ,ףיש רעד ןופ דוַאווטס םעד

 ,(61 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייוווצ העז) 1889 ןוא טנַארגומע סלַא אקורעמַא
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 רהיא טמענ ןעמ ןוא םיבורק ערהיא ךיז ןעזייװַאב דלַאב
 טינ רעבָא טָאה רע .סױרַא ךיוא םהיא ןעמ טזָאל רעטעּפש .וצ
 .סעודַא רהיא

 -ע? רע .רעפַארנַאטַאפ ַא טרעו רע .בַאשזד ַא טנירק רע

 -ניז ןייז ןעכוז וצ ףיוא טינ טרעה רע .שילננע סיוא ךיז טנער
 ,דיר

 רהיא רע טָאה ,דעטייוועלע ן'פיוא גידנערהָאפ ,לָאמ ןייא
 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ןיירט םעד ןיא ןהעזרעד רעטסנעפ ן'כרוד
 יד ;ןעפיולסיורא טלָאװעג טָאה רע .טייז רערעדנַא רעד הףיוא

 .ןעננוטכיר עטרעקראפ ןיא ,קעווש רעבָא ןענייז סניירט

 :ןהעזרעד רהיא רע טָאה ,רעטעּפש רהָאי א ,לָאמ ןייא

 .טנעה יד ףיוא יבייב ַא טימ ,"ּפוטס, א ףיוא ןעסעזענ זיא יז

 -.רעד ךיוא םהיא טָאה יז .ןעננאנענוצ רהיא וצ זיא רע
 ,שילגנע ןעדייר טנעקעג ךיוא ןיוש טָאה יז ןוא ,טנעק

 -אועג טשיטנע רעטיב ןיא רע .טדערוצ ךיז ןעבָאה ייז
 ךיוא רָאנ ,יבייב א ןיוש טָאה יז סָאװ םעד ןופ רָאנ טינ -- ןער
 -צ רהיא טימ ךיז טנעקעג טָאה רע רעדייא ,ןיילַא רהיא ןיא

 עטנענילעטניא ןא ןיא יז ןַא טניימענ רע טָאה ,ןעדיירנעמאז

 ןעכיורבעג ןעק ?עדייס א ןעוו ,ןעינעמור ןיא םירָאװ ,?עדיימ

 ןעבָאה ייז זא ,טציא .עטנעגילעטניא ןַא יז זיא ,ךוב-רעטרעוו ַא

 "יונוא ,עכאפנייא ץנאנ א ןיא יז זא ,רע טהעז ,טסעומשעג ןיוש
 טיס יו ךיז טלחיפ רע  ,יורפ עטנַאסערעטניאנוא ןוא עדנעס
 .ןעסָאנענּפָא רעסאוו עטלַאק

 -עיּפ עסיוועג א ןעננַאנעג אקירעמַא ןיא זיא רהָאי עכילטע
 עסעיּפ רעזיד ןיא גלָאפרע ןעסיורנ ַא טאהענ טָאה עכלעוו ,עס

 -ויר סָאװ ?עדיימ א ןוא ןאמרעגנוי א וואו ,ענעצס ַא ךיז טניפענ
 ןערעלקרע ןוא טנאקאב ןערעוװ ,ןעכַארּפש ענעדישרַאפ ייווצ ןעד

 -ירשענ זיא עסעיּפ עזיד ,רעכיבירעטרעוו ךרוד עביל ןיא ךיז |
 ןענישרע ןיא סע יו ,םעדכָאנ טייצ עשביה א ןערָאװענ ןעב
 ."דירגיז ןוא ורטימד,

 טרָאּפ יחד, ,ננולהעצרע ןַא עניימ זיא ,1891 ץרעמ ןיא
 ץטימ לַאנרושז םעיינ ַא ןיא ןענישרע ,"וועצנַארב טנואק ווָא
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 םעד ןיא ןעציקס טַאהעג ךיוא בָאה ךיא .,"סילסנייא , ןעמָאנ

 -רא ןוא ?טּפירקסנארט ןָאטסָאב , םעד ןיא ןוא "לעשריוממָאק ,

 ,"ןיווער ןאקירעמא הטרָאנ, יװ ןעלַאנרושז עכלעזא ןיא ןעלקיט

 .ערעדנַא ןוא ?ילהטנאמ קיטנַאלטא,

6 

 .ןעגנוזעלרָאּפ ןוא םרושטקעל עשירארעטיל

 ןעמוקַאב ךיא בָאה רהָאי עכילטע ענעי ןופ ףיולראפ ןיא

 ענערישרַאפ ןופ ןעבולק עשירָארעטיל ןופ ןעגנודַאלנייא עכילטע

 -עלרָאפ ,רוטַארעטיל ןעגעוו סרושטקעל ןעטלַאה ןעמוק וצ טדעטש

 "בולק גנינייד, ַא ןופ רעניד ףיוא רעדָא ,קרעוו עניימ ןופ ןעגנוז

 יָאה וצ דנעװַא ןעטמיטשַאב ַא ןיא ךיז טלעמַאזרַאפ סָאװ בולק ַא)

 עיסוקסיד ַא ןעבָאה וצ ןעסע ן'כָאנ ןוא ןעמַאזוצ טייצלָאמ א ןעב

 ןעמוקעג זיא עכלעזַא גנודַאלנייא ןייא .(נארטרָאפ ַא ןערעה רעדָא

 -לעדאליפ ןופ עטירד ַא ,ןעווייה וינ ןופ עטייווצ ַא ,רָאמיטלַאב ןופ

 ,ןָאטסָאב ןופ עטרעפ ַא ,איפ

 רַאפ ןעטלַאהעג ךיוא ךיא בָאה קרעוו עניימ ןופ גנוזעלרָאפ ַא

 -אטָאשט, טפַאשלעזענ רושטקעל רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב רעד

 -ייווליסנעּפ ,אװוקָאטַאשט ןיא רָאפ ןעמוק סרושטקעל עזיד .,"אווק

 ,םלוע רעסיורג ַא ףיונוצ ךיז טמוק סע .טייצ רעמוז ןיא ,אינ

 ןָאשייקַאװ ףיוא טייצ יד ןעגנערברַאפ וצ קעווצ ןעטלעּפָאד ן'טימ

 ענעדישראפ ףיוא ןענארטרָאפ טלַאה ןעמ .ןענרעל וצ סעּפע ןוא

 רעד ,רושטקעל וצ רושטקעל ןופ ןעפיול ןעשנעמ ,ןעדנַאטשנעגעג

 ,דיראי ַא יו סיוא טהעז זַאלּפ

 -ול ַא ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעטלַאהרע ךיא בָאה ָאנַאקיש ןופ

 "עד ַא ןעבָאה וצ טגנַאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,בולק ןעשירארעט

 רעשיטסילַאער רעד ןופ רעהעטשרָאפ, סלַא ,רימ ןעשיווצ עטַאב

 ,(ךיז טכַאד ,רוטַארעטיל ןופ) רָאסעּפַארּפ ןעסיוועג ַא ןוא ,"לוש

 -עד יד בָאה ךיא .לוש רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעגידייטרַאפ סלַא

 -ּפִא רעבָא יז ןיא ןעכַאזרוא עסיוועג בילוצ ,ןעמונעגנָא עטַאב

 םעד ןופ רעטערקעס םעד ןופ ךיא בָאה רהעמ ןוא ,ןערָאװעג טניילעג

 .טרעהענ טינ בולק

 ןיא ךיא בָאה ןעגנוזעלרָאפ ןוא רוטָארעטיל רעביא סרושטקעל
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 רַאפ ןעטלאהעג ךיוא ןעוהָאי עטניצניינ עטצעל יד ןופ ףױלרַאפ
 -טע ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעּפורג רענַאקירעמַא עשירארעטיל עכנַאמ

 ףיוא לָאמ ןייא ןוא שיסור ףיוא רעדָא שידיא ףיוא) לָאמ עכיל

 ,ןעטנַארגימיא ערעזנוא רַאפ (שילגנע

 עּפורנ רעניילק ַא רַאפ רוטארעטיל רעביא סעומש ַא ףיוא
 -ַאלעגנייא ל?לָאמַא ךימ טָאה ןעדיא רענַאקירעמַא עטנענילעטניא

 טדעשרוק ?עונעמ ,ןערהָאי "?ענירג, עניימ ןופ דניירפ ןיימ ןעד

 ,(186-184 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)

5 
 .ןָאסלעכָאי רימידאלװ ןוא זָאראנאב ןאמ

 טסָאּפטדַאטש רעד ךרוד ךיא בָאה ,1899 ןיא ,לָאמ ןייא

 רעד  .זַארָאנַאב ןַאט : טפירשרעטנוא רעד טימ ףירב ַא ןעמוקַאב
 ףירב םעד ןופ טלַאהניא רעד .טנאקאבנוא ןעוועג רימ זיא ןעמָאנ

 : ןעדנענלָאפ ןיא רהעפעננוא ןענַאטשַאב זיא
 רע ןוא ,רעלעטשטפירש רעשיסור ַא ןײלַא זיא רעביירש רעד

 -נא רע .טייִֵצ רעסיוועג ַא ףיוא אקירעמא ןיא ָאד טציא ןיא
 טלָאװ ןוא טייקניטעט רעשירארעטיל ןיימ טימ ךיז טריסערעט

 .ןענענעגַאב ךיז רימ טימ ןעלעוו

 ַא ןיא זארָאנָאב ןאט רעזיד זַא ,טנייצענסױרַא ךיז טָאה סע
 רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע) רענָאיצולָאװער רעשיסור רעטנאקאב
 רהָאי יירד זיא רע .,("ַאילַאו איַאנדָארַאנ , רעד ןופ רָאטקַאדער
 ַא ךָאנרעד ןוא גנוטסעפ רעקסוװָאלװַאּפָארטעּפ רעד ןיא ןעסעזעג
 ןופ ןעדנעגעג עטסטייו יד ןיא טקישראפ ןעוועג ןחעצ רהָאי
 -יסור ןעטייוצ ַא טימ ןעמאזוצ רעהַא ןעמוקעג זיא רע ,ריניס

 ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,ןָאסלעכָאי רימידַאלװ ,רענָאיצולָאװער ןעש

 -ענ ןיא רע זַא ,טסואווענ בָאה ךיא .טרעהענ טאהעג ןיוש בָאה
 איַאקסווָארעּפ ,ווָאבאילעשז ןופ עּפורג רעד טימ ןעדנובראפ ןעוו
 איֵאנדָארַאנ, רעד ןופ ןעטסירָארעט עטמירַאב ערעדנַא יד ןוא
 -ָאנאב טימ ןעמַאזצ טקישראפ ןעוועג זיא ןָאסלעכָאי ,"ַאילָאװ

 ,ריביס ןיא טכַארברַאפ ןעבָאה ייז סָאװ טייצ רעד ןיא ,ן'זַא
 םער ןעגעװ ןעננושרָאפ טיס טגיטפעשַאב עדייב ךיז ייז ןעבָאה
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 רעד ןיא ןעניואו עכלעוו ,םיטבש עדליו-בלַאה יד ןופ ןעבעל

 וצ ךילנע ןעגנוהיצַאב עליפ ןיא ןענייז עכלעוו ןוא ריביס רעטלַאק

 -עג ןענייז ייז .אקירעמַא-דרָאנ ,אקסַאלַא ןופ ןעסָאמיקסע יד

 ןופ םואעזומ לענָאשענ רעד ןוא ,ךַאפ ןעזיד ןיא עטרהעלעג ןערָאװ

 ןעגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןעביירש וצ ןעדַאלעגנייא ייז טָאה קרָאי וינ

 ןענייז ,ןָאסלעכָאי ןוא ןַארָאנָאב ,עדייב ,טעטילַאיצעּפס רעייז

 עצרַאװש טימ רעטשרע רעד ;ןערהַאי עלעטימ יד ןופ ןעוועג

 יַארַא ןַא ןופ ןהעזסיוא םעד טימ ,ןעגיוא עצרַאװש טימ ,רָאה

 ,דרָאב רעדנַאלב רעטכידעג ַא טימ רעטייווצ רעד ;טעָאּפ ןעשיב

 -סיוא םעניימעגלַא םעד טימ ,לעביימש ןעשיטַאּפמיס רהעז א טימ

 .רָאסעּפָארּפ רעדָא רָאטקָאד ןעשטייד ןעניטומטוג א ןופ ןהעז

 "יל ןעגעו טדערעג ךילכעזטּפיוה ךיא בָאה ן'זַארָאנָאב טימ

 טזעל שילגנע זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע .םינינע עשירארעט

 ןעטלעז ַא זיא רע ,ךילדנירג ךַארּפש יד טהעטשרַאפ ןוא יירפ רע

 סָאװ ,רהָאי ןהעצ יד ןיא ןוא ,שנעמ רעלופטנַאלַאט ןוא רעגיהעפ

 ךס ַא רע טָאה ריביס רעטייו רעד ןיא טכַארבראפ טָאה רע

 רע טָאה ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ;טנערעלעג ןוא ןעזעלעג

 עשילגנע עליפ ןעזעלעגרעביא ןוא שילגנע טנערעלעגסיוא ךיז

 םעד ןופ ןעגנולהעצרע עהייר ַא ןעבירשעגפיוא טָאה רע .רעכיב

 -רַאפ ןעװעג ןיא רע ואוו ,דנעגעג ןעשיריביס םעד ןיא ןעבעל

 .טקיש
 -עגסיױא ןוא ןעננולהעצרע עניימ ןענעוו טדערעג טָאה רע

 יד רַאפ םינ ייז טצעזרעביא רעצימיא סָאװרַאפ סורדראפ טקירד

 רָאּפ ַא םימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא ןייֵלַא רע .ןעלאנרושז עשיסור

 ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא ןעלַאנרושז עטסעכ יד ןופ

 ,ןעגינעגרַאפ טימ ןעקורד ייז ןיא ןעגנולהעצרע עניימ טעװ ןעמ זַא

 --- ןאט ןעוועג זיא טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעמָאנ ןייז

 .ןעמָאנ רעטשרע ןייז ,ןאטאנ ןופ גנוצריקרַאפ ַא
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 .ךערּפשעג רעטנעכיײצרַאפ ַא

 טסערַא ןייז ןענעוו טלהעצרעד רימ זאראנאב טָאה לָאמ ןייא

 -ךָארַאנ, גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע יו ---
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 -יא טכוזענמורַא םהיא ןעבָאה ןענָאיּפש יד יו ,"אילַאוו איַאנ

 ךילדנע םהיא ןעבָאה ייז יו ןוא ,נרוברעטעּפ ןיא ,טדָאטש ן'רעב
 -ָאה ייז ,ייז טימ טלעגנארענג ךיז טָאה רע .סָאג ן'פיוא ,טּפאכעג

 ןוא ,םהיא ףיוא קָאר םעד ןעסירוצ ןוא טניטולבוצ םהיא ןעב

 -ַאב יד ןוא ןעטייצ ענעי טיול ,עמרוט ןיא טּפעלשענקעװַא םהיא

 טעװ רע זַא ,ןהעזענפיוא סָאד טָאה םהיא ןענענ ןעגנונידלוש

 .טלעוו עיירפ יד ןעקוקנָא טינ לָאמ ןייק ןיוש
 בָאה -- טלהיפעג ךיז טָאה רהיא יװ ריפמ טלהעצרעד ---

 -וצ רעשינָאלָאכיסּפ רעייא ןעוועג זיא יו --- ןעטעכענ םהיא ךיא
 ןיוש זיא טלעוו עסייוו יד זַא טביולגענ טָאה רהיא ןעוו ,דנַאטש

 ? ןעטינשעגּפָא גיבייא ףיוא ךייא ןופ
 ;טנָאזענ ןוא ןָאטענ לעכיימש 8 ,טסוקַאב ךימ טָאה רע
 רעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,טסירטעלעב ַא רָאנ ---

 .ןענַארפ עכלעזַא טלעטש ,המשנ רעכילשנעמ

 טָאה זאראגאב סָאװ ,סָאד טבעלענכרוד ןעבָאה סָאװ עלַא טינ
 טוג ייז ןענעק ןוא ןעטייהלעצנייא יד ןעקנעדענ ,טבעלענכרוד

 -עי טינ ןוא ?ופסקורדנייא יױזַא זיא רערעדעי טינ .ןעבעגרעביא

 - רע יװ טנעמַארעּפמעט ןעשירעלטסניק ַאזַא טָאה רערעד

 רע ןוא ,וינעווע רעטייווצ רעד רעביא ןעננַאנעג ןענייז ךימ

 -עג רימ ףיוא ןעבָאה ןעננורעניארע ענייז ,טלהעצרעד רימ טָאה

 בָאה ,םייהא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו .קורדנייא ןעפיט ַא טכאמ
 -לעוו ,יד ןעשיווצ ןענייז ןעציטָאנ יד ןוא טנעכייצרַאפ ץְלַא ךיא
 ,טיהעג רעמיא בָאה ךיא עכ

 רעד ןיא סָאד זַא טלהיפעג ךילקריוו ךיא בָאה טשרעוצ ,
 -רָאוורע ענייק ,גנונטָאה ןייק , --- ,ןעגנַאפעגנָא רע טָאה -- ?טיוט

 ...גיבייא ףיוא ,ניבייא ףיוא טײקמַאזנייא ןוא יירעפאלקש ,ןעננוט
 .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעכילקריוו םעד ןיא רבק רענידעבעל ַא

 "נַאנ ןיא טעמכ ךיא ןיב טכענ ןוא געט יירד עטשרע יד
 ןעמ ןעוו .הרוחש-הרמ ַא ןיא לעטעב ןיימ ףיוא ןעסעזענּפָא ןעצ

 וצ טנאזטנע ךיז ךיא בָאה ,רעהרַאפ ן'פיוא טכַארבעג ךימ טָאה

 ןעמוקעגניירַא קירוצ ןיב ךיא ןעוו ןוא ,ןענַארפ ףיוא ןערעפטנע
 -םייוִוְצרָאפ ןייס טלהיפעג רעדיוו ךיא בָאה ,לערעמעק ןיימ ןיא
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 -נֵא ןעזייװַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ,זייווכעלסיב ,רעהכָאנ .גנופ

 י"ראעג טָאה חומ רעד .ןעקנַאדעג ערעדנַא ןוא ןעלהיפעג ערעד

 סעיזַאטנַאפ טלעקיװטנע ךיז ןענָאה סע  ,רעהפיוא ןהֶא טייב

 ןא ןעלעטשרָאפ ךיז געלפ ךיא .גנונעווַאב רעזנוא ןעגעוו ץְלַא ---

 ! עיצולָאװער ַא ,דנאטשפיוא

 רילרַאפ ךיא סָאװרַאפ ךיז ףיוא תונמחר טאהעג בָאה ךיא,

 ױזַא ןעלהָאצַאב ֹוצ סיוא רימ טמוק סע סָאװרַאפ ,ןעבעל ןיימ

 םינ ךיא בָאה ןעמיורט עשיטסיאָאגע עבָארנ ןייק רעבָא .,רעייט

 וצ ַא ןיא ףמַאק רעזנוא זַא ,ןעטכַארט ךיז געלפ ךיא .טַאהעג

 -עשז יד יװ ,גנוריגער עשיסור יד ןעניזַאב זַא ; ףמַאק רערעווש

 יד .ןעבעננייא טינ ךיז טעװ ,טלעטשעגרָאּפ ךיז ןעבָאה סווָאבַאיל

 גנורעּפרעקרַאפ יד ןענייז ייז זַא ,טביולגעג ןעבָאה סווָאבַאילעשז

 ַא ןַא טמוק רלַאב טָא זַא ,גנוריסַאּפ רעשירָאטסיה רעסיורג ַא ןופ

 ןיוש ןעבָאה ,עננוי יד ,רעבָא ריפ .שינערעקרעביא עשירָאטסיה

 ערעזנוא עלַא יוװ ,ןהעזענ ןעבָאה רימ .טנעקעג טינ ןעטכַארט ױזַא

 -ַאגרָא ערַאברעדנואו עצנַאג יד יװ ,טּפאכעג ןעמ טָאה רעפמעק

 ריס .ןעראוועג טעטכינרַאפ זיא "?אילָאװ איאנדָארַאנ, עיצַאזינ

 טינ זנוא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעיובפיוא רעדיוו רהיא טפורּפעג ןעבָאה

 ןערעלק ןוא לעטעב ןיימ ףיוא ןעציז ךיא געלפ ןעבענעגנייא

 דא ןעוועג ןיב ךיא .ןעמוק ךָאד טעװ גנואיירפַאב יד ױזַא יו

 "רָאפ ןעפורּפ ךיז נעלפ ךיא ןוא .ןעמוק טעװ יז זַא ,טנייצרעב

 .ןייז טעװ סָאד ױזַא יֹוו ןעלעטש

 טסייה עגַאל עגיטצעי ןיימ זַא ,טלהיפעג ךיא בָאה טשרעוצ ,

 זיא סָאװ ץלַא .ןעטינשעגּפָא זיא סענעגנַאנרַאפ סעלַא זַא ,טיוט

 -עג בָאה ךיא ןעוו טייצ יד , סלַא טנעכייצַאב רימ ייב זיא ,ןעוועג

 ןעוועג טינ לָאמניײיק ןענייז סָאװ ןעשנעמ זַא ,ביופנ ךיא ."טבעכ

 ךיז טגעלפ רימ .ןהעטשרַאפ טונ טינ סָאד ןענעק ענַאֿל אזַא ןיא

 ? טהעטשרַאפ רהיא ,ןעשָאלענסױא ךימ טָאה ןעמ זא ,ןעטכוד

 .טכיל א סיוא טשעל ןעמ יו ,ןעשַָאלענטיוא

 "ַאמ יירד ייב טכארברַאפ ךיא בָאה דנַאטשוצ ןעזיד ןיא,

 סָאד .ןעבעל ןעמונעגנ רעדיװ זייווכעלסיב ךיא בָאה ןַאד .טאנ

 רנעג ךיז טָאה סע .לעה יוזַא ןעוועג טינ ןיוש זיא ענעגנַאגרַאפ

 ,ןעבעל ַא ָאד ךיוא זיא סינגנעפענ ןיא אד יװ יוזא ןעלהיפ ןעמ



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב 212

 ךיא ,שטייטס :ןערהעלק נעלפ ךיא ,טפנוקוצ טרָאס רעסיוועג ַא
 סָאד .טלעוו רעד ןופ ןעסילוק יד רעטניה רעטציא ךָאד ךיז ןיפעג

 רעטניה, א ןענַארַאפ ךיוא ָאד זיא ןעד יצ .ףוס רעד ךָאד זיא
 רעטניה ןעקוקניירא ךיוא ָאד ןעמ ףרַאד ןעד יצ ??ןעסילוק יד

 ? ןייז טעוו רעטייוו סָאװ ןעסיוו וצ םוא גנַאהרָאפ םעד

 סָאװ ןענָאמ ַא טָאה רהיא זַא ,ךיז רהיא טנַאמרעד גנולצולפ,

 ,ןעסע ליוו

 טנַאװ ןיא רענניפ ן'טימ טּפַאלק ןוא טהעטש רהיא : רעדָא
 טּפַאלק רהיא ,ךעלרעמעק ערעדנַא יד ןיא ןעציז סָאװ ,םירבח יד ֹוצ

 רהיא טדער ךַארּפש-ןעלַאנניס רעזיד טימ ןוא ייז וצ ןעלַאנניפ

 טרער רהיא זַא ,ךיז טכוד ךייא ןוא ,סָאד טוט רהיא .,ףיונוצ ךיז

 ,טבעל רהיא ,טדער רהיא  ,ייז טימ עקַאט

 ןעננאפ ,ױזַא ךיז טלהיפ רהיא ןעוו ןָא טנעמָאמ םעד ןופ,

 ןעמ טעוװו 4 ןָאט רימ טימ ןעמ טעו סָאװ ; ןענארפ יד ןא ךיז
 ןעטרָאד ,ונ ?ננוטסעפ רענרובלעסילש רעד ןיא ןעקישרַאפ ךימ

 -ָאזָאליפ יד ןָא ךיז טננַאמ ייברעד .,ןעבעל ךיוא ךָאד ןעמ ןעק

 ; םירעוו יו ,ןענילפ יו ױזַא ןעשנעמ ןענייז ייס-יוו-ייס זַא ,עיפ

 -עטַאמ עשימעב ןופ שימנעמַאווצ א יו רהעמ טינ זיא ץְלַא זַא
 טנייה ,םי ַא ןיא ןעּפָארט ַא יו רהעמ טינ טזיב וד ןוא ,ןעלַאיר

 ? ןערעיודַאב וצ ָאד זיא סָאװ

 ..ךייא טקירד ןוא ךייא טקירד ןוא ךייא טקירד סעּפע,

 .גָאו ן'פיוא ןערָאװעג רענעלק טייז רהיא זַא ,ךייא ךיז טכוד סע

 ףֹוס ַא ןעכַאמ ןעלעוו ךיז טלָאװ סע .נָאטהעװ רעכילקערש א

 -ןתֶאצ וצ ףוס א טכַאמ ןעמ יו ױזַא ,דרָאמטסבלעז ךרוד םעד ןופ

 .סױרַא ןהָאצ םעד טסייר ןעמ סָאװ ,םעד טימ נָאטהעװ

 גנולצולּפ ןוא ןעדנוטש עכילטע סָאד ךיז טהיצ ױזַא טָא,

 .ףיוא סָאד טרעה

 ןוא חירפ רעד ןיא ףיוא העטש ךיא זַא ,ןעפערט טגנעלפ טפָא,

 ,ןעגניז ריס ךיז טליו סע .טימענ ןעטונ א ןיא ךיז ?היפ ךיא

 "יא קירוצ ןוא ןיה םורַא הענ ךיא .,ןיילַא ךיז טימ סַאּפש ןעכַאמ
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 -כיל רימ זיא ןעצרַאה ן'פיוא ןוא ,לערעמיצ ןעמַאזנייא ןיימ רעב

 ..טלעוו רעד ףיוא ןעבעל וצ היחמ ַא .,ניט

 רעדָא געט ייווצ לָאמ ַא ,גָאט ןעצנַאג ַא ןעטלַאהנָא ןעק סָאד,

 ,"גנומיטש ערעדנַא ץנַאג ַא ןָא טמוק רעהכָאנ ,רהעמ רַאנָאז
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 ןֵא -- .ןעגנוצעזרעביא עשיסור ןיא ןעגנולהעצרע עניימ
 .שזילעוו ןופ גנַאלקּפָא

 ףיוא טצעזרעביא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא "?קעי, ןַאמָאר ןיימ

 "עזרעביא יד .קרָאי וינ ןופ ווָאניבור אושאשזד ,רד ןופ ,שיסור

 לַאנרושז ַא --- ?דָאכסָאװ, םעד ןיא ןענישרע רעבָא זיא ננוצ

 עשירַארעטיל עטיירב יד ןעכלעוו טימ ,ןעסערעטניא עשידיא ראפ

 רעד זיא ָאזלא .טנאקאב גינייוו ןעוועג זיא דנַאלסור ןופ טלעוו

 -עגלַא יד ןיא ןעניישרע ןעלָאז ןעגנולהעצרע עניימ זַא ,ןעווענ ליצ

 ,ורפ ןיימ טָאה קעװוצ ןעזיד וצ .,ןעלַאנרושז עשיסור עניימ

 "םיא, ןיימ ןעצעזרעביא וצ ןעביוהעגנָא ,טָאר ס'זאראגָאב ףיוא

 "עג קרַאטש גנוצעזרעביא רהיא טָאה זַארָאגָאב ."ןתח רעטריטרָאּפ

 "ער רעד ןיא טקישענקעװַא טּפירקסונַאמ םעד טָאה רע .טביול

 "עג טקורדענּפָא זיא סע ןוא ,"ןזישז , לאנרושז םעד ןופ עיצקַאד

 טָאה זַארָאגָאב ,1900 ,טסוגיוא טאנָאמ ןופ ךוב םעד ןיא ןרָאװ

 טייקגיטעט רעשירַארעטיל ןיימ ןעגעוו ?עקיטרַא ןַא ןעבירשענפיוא

 .לַאנרושז ןעבלעז םעד ןיא ןענישרע זיא סָאד ןוא ,אקירעמַא ןיא

 עניימ ןופ ערעדנַא עכילטע טצעזרעביא יורפ ןיימ טָאה רעהכָאנ

 רימ , ןיא רעדָא "ןזישז, ןיא ןענישרע ןענייז ייז .ןעגנולהעצרע

 -טייצ עטסניטכיוו יד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז עדייב) ,?ישזָאב

 עטסנעהעזעגנָא יד טגילײטַאב ךיז ןעכָאה עדייב ןיא .,ןעטפירש

 .(דנַאלסור ןופ רעלעטשטפירש
 טקורדענרעביא ןעוועג ןענייז ןעננולהעצרע עניימ ןופ עגינייא

 .ןעננוטייצ רעדָא ןעלַאנרושז ערעדנַא ןיא

 "פיוא ןעהיצ ןעכַאז עניימ זַא ,ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה סע

 ,דנַאלסור ןופ ןעזיירק עשירַארעטיל עטסעבכ יד ןיא טייקמאזקרעמ

 -נעדירפוצ רעטסערג רעד ןופ לַאװק ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד

 -טנע רעשירַארעטיל רעטסכעה ןופ דנַאל סָאד זיא דנאלסור ,טייֵה
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 .טנעקרענא טייברַא עשירארעטיל ןיימ טרעוו ןעטרָאד ןוא ,גנולקיוו
 ייז זַא ,טקַאפ רעד ןוא ?רעמהענעננא ןייז טנעקעג טָאה סָאװ
 ךילריטַאנ רימ טָאה ,דנַאלסור רעביל ןיימ ןיא ןעזעלעג ןערעוו

 .ןענינענרַאפ ןעלעיצעּפס ַא טפַאשרַאפ

 טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג ךילטנענייא זיא זארָאנָאב

 .ןעננורעניארע עניימ ןעביירש וצ ןעטַארעג רימ

 -נימע ָאװאקסור יקסיּפַאז, טינ רהיא טביירש םורַאוװ ---

 וצ רע טָאה -- (טנַארגימע ןעשיסור ַא ןופ ןערַאומעמ) "? אטנאר
 -כרוד ערעייא רעדליב ןיא רָאפ טלעטש --- ,טנָאזעג לָאמַא רימ

 -ניא רעייהעננוא ןעוועג טלָאװ סָאד .,אקירעמא ןיא ןעגנובעל

 .ןעלַאנרושז ערעסעב ערעזנוא ןופ רעזעל יד רַאפ טנַאסערעט

 בָאה ךיא .1900 ןיא ןוא 1809 ןיא ָאזלא ןעוועג זיא סָאד

 -ַאב ןייק .ןערהיפוצכרוד לָאמַא ןַאלּפ ןייז ןעניז ןיא טָאהעג ןַאד

 .טאהעג טינ רעבָא ךיא בָאה םעד ןענעוו קנַאדעג ןעטמיטש

 ןוא ףירב ַא ןעטלַאהרע דנַאלסור ןופ ךיא בָאה לָאמ ןייא

 .(ךיז טכאד ,"אווָאלס עיאקסור,) לָאנרושז ַא םהיא טימ ןעמַאזוצ
 טָאה ןוא ,רערהעל סלַא רימ וצ טריסערדא ןעוועג זיא ףירב רעד

 יא ,רימ ֹוצ םיחבש ןוא טקעּפסער ןופ עקירדסיוא ןעטלַאהטנע

 טינ טשרעוצ בָאה ךיא .,רערהעל סלַא יא ,רעלעטשטפירש סא

 קוק ַא בָאה ךיא ןעוו ,ןוא ,זיא רעביירש רעד רעוו ןענַאטשרַאֿפ
 ךיא בָאה -- 'רדניקויר, -- טפירשרעטנוא רעד ףיוא ןָאטעג
 םעד ןיא זיא רעטייו רעבָא .ןיא סָאד רעוו טסואווענ טינ
 רערהעל-לוש ַא ןעװעג ןיב ךיא ןעו : טרעלקרע ןעוועג ףירב
 ןופ רעטניו םעד ןיא ,עינרעבונ רעקסבעטיוו ,שזילעוו ןוא
 בָאה ךיא .רעליש עניימ ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,1

 ,רעגידווע'נח-ץראווש ַא ,רעקנירַאד א ,לענניא ַא :טנַאמרעד ךיז
 יד ןופ רענייא ;עטסנרע ,עניטסולסנעבעל ,ךעלניוא ערַאס טימ

 -עג רע טָאה ,ָאזְלַא ,טציא .,ןעוועג סַאלק ןיימ ןיא רעליש עטסעב
 .ןעלַאנרושז עשיסור יד ןיא ןעגנולהעצרע עניימ ןעזעל

 "ניא ןעװעג רימ זיא סע !רעבירָאפ ןיוש רהָאי ןהעצכַא

 ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ רעבָא .נערב א ןהֶא טנַאסערעט
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 ַא !ןיוש רהֶאֹי ןהעצכַא .ןעצראה ןיא טעמוא ןא טלהיפרעד
 ןיוש ןיב ךיא .ןעגנאפעגננָא ןיוש ךיז טָאה טשרעדנוה-רהָאי רעיינ
 רימ ןענעלפ רעטרעװ יד !רהָאי ניצרעפ ,טלַא רחָאי גיצרעפ
 ןיא טציא .ןַאמ ןעטלא ןא ןופ ?עטיט רעד יוװ ןעננילק לָאמַא
 .ננוי ױזַא ךָאנ ךיז ?היפ ךיא ,ךיז טכַאד .,?עטיט ןיימ סָאד
 גנוטיידאב עבלעז יד רעטרעװ יד ןעבָאה רעבָא ן'דניקוויר ייב
 ...רימ ייב ןעבָאה לָאמַא ןענעלפ יז סָאװ

 דניקוויר זַא ,טסואוורעד ףירכ םעד ןופ ךיז ךיא בָאה רעטייֹוו

 רימ טָאה רע סָאװ ,לַאנרושז רעד) ןעננולהעצרע ךיוא טביירש
 ןיא עלענניא רענעי .(ךָאז ַא ענייז ןעטלאהטנע טָאה ,טקישענוצ
 רע ןוא ,רעלעטשטפידש ַא ,שנעמ רענעסקַאװרע ןַא ָאזְלַא ןיוש

 ןעוועג עקַאט טלָאװ ךיא יװ ױזַא ,ןָאט ַאזַא ןיא ךימ טריסערדַא

 ..1 ןַאמ רעטלַא ןַא

0 

 .ןעשינעגעגַאב עשירָארעטיל

 ןייז וצ ןעמוקענסיוא טפָא רימ זיא רהָאי עכילטע ענעי ןיא

 רָאַּפ ַא ןיא ןוא בָאלק ליעי םעד ןיא ,בָאלק דרַאװרַאה םעד ןיא
 םעד ןופ רעדילנטימ ,רענַאקירעמַא עטנַאקַאב ,ןעבולק ערעדנַא

 ןוא ,רעניד ֹוצ ןיהַא ןעדַאלנייא ךימ ןענעלפ ,בולק םענעי רעדָא

 ץלַא ,עּמורנ עצנַאנ ַא ןעמענ ?ייטנא רעניד םעד ןיא טנעלפ טפָא

 עויד ןופ רָאֹּפ ַא .עיסעפָארּפ רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעשנעמ
 -ריוממאק , םעד ןופ דניירפ עניימ ןופ ןעוועג ןענייז ןעננודַאלנייא

 -ַאק דראוורַאה םעד טנידנעענ ןעבָאה עכלעוו ,"רעזייטרעװדַא לעש

 "רַאה רעקרָאידרינ םעד ןופ רעדילנטימ ןעוועג ןענייז ןוא שזדעל
 ךרוד ןעמוקענרָאפ ןענייז ןעשינענענַאב ערעדנַא יד .בָאלק דרַאװ

 -ו רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדילנטימ-בולק
 רעלעטשטפירש טימ ןעטפַאשטנַאקַאב ענינייא .,טלעוו רעשירָארעט
 ייב ,ןעסללעואה ייב --- רעזייה עטַאװירּפ ןיא טכַאמענ ךיא בָאה

 -יואוו יד ןיא ןוא רעלהַאמ ייווצ ןופ ָאידוטס רעד ןיא ,ן'קָאקשטיה

 ףיוא ."רעזייטרעוודַא ?לעשריױממָאק , ןופ ןענעלַאק עניימ ןופ ןעגנונ

 -עֶאֹּפ עטנַאקַאב ייווצ יד טימ טנעגענַאב ךיז ךיא בָאה טרַא ןעזיד
 ַא טימ ,יװָאה דראשטיר ןוא ןַאמרַאק ססילב ,עדענעק ןופ ןעט
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 -ָאנ סעמעוװ ,שטניל יססעשזד ,ןעננולהעצרע עצרוק ןופ רעביירש

 ןַא םימ ,ןעלַאנרושז יד ןיא ןעוװעג טנַאקַאב ןַאד זיא סע ןעמ

 םימ ןוא ,דרַאדדָאטס ןעמָאנ ן'טימ רעקיטירק ןוא טעָאּפ ןעטלַא

 .ןעטַארעטיל ערעדנַא לָאצ עשביה ַא

 ן'סללעואה ייב "שטנָאל, א ףיוא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ ןייא

 -עטיל ערעטלע טלעמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ןעטרָאד .בוטש ןיא

 -עב ןוא ערעטקַאדער רַאּפ ַא ,ןָאטסָאב ןופ ןעטעָאּפ רֶאּפ ַא ,ןעטַאר

 .קרָאי-וינ ןופ ןעטסירטעל

 -לעזַא טפנוקנעמַאזוצ ןעדעי ךָאנ זַא ,תמא םעד ןעגָאז זומ ךיא

 -יל יד .ץרַאה ערעווש ַא טימ םייהַא ןהעגקעװַא ךיא געלפ ,ןעכ

 ,ןעגנוהיצַאב עליפ ןיא ,טנייה זיא אקירעמַא ןופ טלעוו עשירַארעט

 ,רעשיטַאּפמיס ליפ טנייה זיא יז ,ןַאד יו טלעוו רעדנַא ץנַאנ ַא

 .ןערהָאי ענעי ןיא יװ (*"שיבבָאנס , ױזַא טינ ןוא ,רעיירפ
 -עג גיטסייג ןַאד טלעװ עשירַארעטיל יד זיא דנַאלסור ןיא

 םעד רָאנ טינ ןיימ ךיא .אקירעמַא ןיא יוז רעכעה ליפ ןענַאטש

 -ַאטשעג זיא ,טסנוק סלַא ,אפוג רוטַארעטיל עשיסור יד זַא ,טקַאפ

 ךיוא ןיימ ךיא .עשילגנע רעדָא עשינַאקירעמַא יד יו רעכעה ןענ

 -יוצ ןוא רהיא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסייג ןעלַארָאמ םעד

 ןיא טסיינ רעשיטסילַאעדיא ךיוה ַא -- רעהעטשרָאפ ערהיא ןעש

 רעדָא טקעריד ,ןענייז רעלעטשטפירש עשיסור יד .,ןעוועג סָאד

 ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ן'טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ,טקערידניא

 יר ןופ עכילטע גידנענעכערניירַא ,ייז ןופ עליפ ןוא ,טירשטרָאפ

 ךיז ןעמהירַאב .ןעבעל רעריטרַאמ ַא טרהיפעגנ ןעבָאה ,עטסערג

 -ירַא .ךילגעמנוא ןעוועג ייז רַאפ זיא טײקשיטַארקָאטסירַא טימ

 -ָאטסירַא ע'תמא .עדנַאש א ןעוועג זיא ץלָאטש רעשיטַארקַאטס

 -סקלָאפ טימ ט'רבח'עג ךיז ןעבָאה ,יִאטסלָאט ףַארג יװ ,ןעטַארק

 .תווינע עגיטכירפיוא טימ טרהיפענפיוא ךיז ןעבָאה ןוא רעדניק

 רענַאקירעמַא יד ייב טסיינ רעד ןעוועג זיא טױעקרַאפ טקנופ

 ,טַארקָאטסירַא ןַא רַאפ ךיז טלַאה רעכלעוו ,שנעמ ַא זוא בָאנס ַא (*

 ,וד ףווא גנוטכַארַאפ טימ טקוק ןוא ,ןעטַארקַאטסירַא וצ ךיז טע'פנח

 ,ןעדעי ףיוא טפיוהרעביא ןוא ןעסַאלק ערעכעה יד וצ טינ ןערעהעג סָאװ

 .רע יוװ עלָאר ערענעלק ַא טליּפש רעדָא רעמירָא זיא סָאװ
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 -סיוא זיא רימ עכלעוו טימ ,ערעטלע רעדָא עננוי ,רעלעטשטפירש'

 ןעמוק עלַא ייז ןענעלפ רעניד וצ .ןענענעגַאב וצ ךיז ןעמוקעג

 -זיילבעגסיוא ,עסייוו ,עפייטש טימ ,"סָאדיסקָאט , ןיא טצוּפעגסיוא

 ןעטלעז טינ ךיא געלפ ןעכערּפשעג ערעייז ןיא ןוא ,רעדמעה עט

 .ןעיירעמהירַאב ?עשיבבָאנפ , ןערעה
 ןעטייצ ענעי ןיא רעביירש עטסכיירנלָאפרע יד ןופ רענייא

 -יפ ַא טַאהעג טָאה רע .סיווייד גנידרַאה דרַאשטיר ןעוועג זיאו

 ןוא טַאלג ןעזעלעג ךיז ןעבָאה ןעגנולהעצרע ענייז ןוא ?יטס םענ

 -דיוועג ןעוועג ךילכעזטּפיוה זיא ןעביירש ןייז רעבָא ,םהענעגנַא
 ַא ."רעטסנעפ עכיוה, יד ןופ הואנ ?רעשיבבָאנס, רעד ֹוצ טעמ

 קרעוו ענייז ןיא זיא טפַאשלעזעג רעטנעקרענא רעד ןופ רענָאילימ

 רעטסקרַאטש ןוא רעטסקנילפ רעד ,רעטסניהעפ רעד ןעוועג רעמיא

 -העצרע ןא ענייז ןיא ןעוו .טאװכ רעטסערג רעד ךיוא ןוא דוחב

 ןעטנוזעג ַא םימ ןַאמרעגנוי רעקסרענַאילימ ַא ךיז טפערט גנול

 א ןעּפַאכ טעװ טידנַאב רעד זַא ,ןייז רעכיז רהיא טנעק ,טידנַאב

 .טעלטַא ןא ,רובנ א רעמיא םהיא ייב זיא רענַאילימ רעד .הלּפמ

 זיא רע .גיטכעמ ,ןעקָארשרענוא ,?לעבָאנ רעבָא ץלָאטש ןיא רע

 ךילנהעוועג ןערעוו ייז יו ,רעטלַאלעטימ ןופ סרעטיר יד וצ ךילנע

 .ןענַאמָאר-דנוש ןיא טלעטשעגרָאפ

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,ןיילַא סיווייד גנידרַאה דרַאשטיר ,רע

 ןעטָאדקענא ןהענמורא ןעגעלפ רעביירש יד ןעשיווצ .הואנ לעב

 .ךיז ייב טייקסיורג רעניד'הּפצוח ןייז ןעגעוו

 -ָארטעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ןעטַארעטיל יד ןעשיווצ :

 רעד ןופ .ןעשנעמ עשיטַאּפמיס רהעז ןעוועג עגינייא ןענייז ןעפ

 ןוא גיצרעהטונ ,ניטכירפיוא ,ךַאפנייא ןעוועג ייז ןענייז רוטַאנ

 טימ טלעגנירעגמורַא ןעוועג רעבָא ןענייז ייז ,שיטַארקַאמעד תמא

 רעד ןיא טקורעג ךיז ןעבָאה רעלטסניק ןוא ןעטַארעטיל .,יירעבאנס

 ןעועג עקַאט ןענייז ייז ןופ רָאּפ ַא ןוא ,טפַאשלעזענ רעכייר

 -וינ ןופ 7400, עשיטַארקָאטסירַא יד ןעשיווצ טנעכערעגניירַא

 .קרָאי

 טרעטסיינַאב ןזיא רעכלעוו ,חמשנ עלעבָאנ עזיד ,סללעוָאה

 וצ ןעװעג זיא ,לַאעדיא ןעשיטסילַאיצַאס םעד רַאפ ןעראוועג

 "נא .גנוטכיר רעזיד ןעגעג ךיז ןעלעטש וצ ךַאװש וצ ;וא טרַאצ
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 -ענ טגיזַאב רהיא ןופ רע זיא ,ןעניזאב ןעפורֿפ וצ רהיא טָאטש
 | .ןעראוו

 ,סללעוָאה סעסימ טָאה ,רימ טימ ךערּפשעג ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 "ענ ןעבָאה רימ ןעו, :טקרעמַאב ,ןַאמ רהיא ןענעוו גידנעדייר
 -טפירש יטעייסָאס ַא ןעוועגנ זיא רע ןוא ןָאטסָאב ןיא טניואוו

 "עג עכיוה יד טרעדליש רעכלעוו רעלעטשטפירש ַא) ..."רעלעטש
 .(טפַאשלעז

 -עג טינ לָאמ ןייק גנוקרעמַאב ַאזַא ךיא בָאה ןייֵלַא םהיא ןופ

 "עוו ןעדייררעדנַאנַאפ םהיא טימ ךיז נעלפ ךיא ןעוו ןוא .טרעה
 -םיוא ןַא זיא סערעטניא ןייז זַא ןהעז ךיא נעלפ ,םזילַאיצָאס ןענ

 טימ ןענַאמָאר יד ןיא ,תמא זיא סע .רעטסנרע ןַא ןוא רעניטכיד
 טעמכ רע טָאה ,הנרדמ עכיוה ןייז ןעברָאוװרע ךיז טָאה רע עכלעונ
 -ָאטסירַא רענָאטסָאב רעד ןופ ןעבעל םעד ןעלָאמענ סיואכרוד

 רהיא וצ ךיז טלַאהרַאפ סָאװ רעלטסניק ַא יװ טינ ןוא ,עיטַארק

 -עּפש .רהיא וצ ןייֵלַא טרעהענ סָאװ רעכלעזא יװ רָאנ ,שיטירק

 ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ קרעוו ןעביירש ןעמונעג רע טָאה רעבָא רעט
 ,"אירורטלַא ןופ רעדנעזייר רעד, עיזַאטנַאפ עשיטסילאיצָאס ןייז

 ןיא ָאד בָאה ךיא סָאװ ענייז קרעוו עניצנייא סָאד טינ זיא

 רע ואוו ,"ןריובליק יננע, ןייז יוװ ןַאמָאר ַאזַא ךיוא ןיימ ךיא .ןעניז
 -ענ טָאה עכלעו ,עמאד רעשיטארקַאטסירַא ןַא ןופ ּפֶָא טכַאל

 עכייר יד ןעגנערבוצנעמַאזצ קעוצ םעד טימ קינקיּפ ַא טכַאמ
 ןעהיצ טזָאלעג יז טָאה אפונ קינקיּפ םעד ףיוא ןוא ,עמירָא יד טימ
 םעד ןופ םענייא ןעמַאצוצּפָא ןעסַאלק ייווצ יד ידכ ,קירטש ַא

 -ָאס ן'טימ טריסערעטניאראפ ךיז טָאה סללעואה ןעוו .ןערעדנַא

 -ענ ןיא טרעדנעענ טּפיוהרעביא ןעביירש ןייז ךיז טָאה ,םזילַאיצ

 .ןעננוהיצַאב עסיוו
 וצ גוצאב ןיא ןעמהאנסיוא עשיטַאּפמיס יד ןופ רענייא

 ןופ ,סיררעה טרעבָאר טסירטעלעב רעד ןעוועג זיא ?יירעבָאנפ,

 "שטָאה , ךרוד ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,ָאנַאקיש

 "וצ שזדעלַאק ןיא ןעננַאנעג ןענייז רע ןוא ?שטָאה , .ן'דונּפאה
 ןיא ,ָאד ?העצרעד ךיא רעכלעוו ןענעוו טייצ רעד ןיא ןוא ,ןעמאז
 טעטיזרעווינוא רע'ָאנַאקיש םעד ןיא רָאסעּפָארּפ ןעוועג קיררעה

 ,רעלעטשטפירש ןוא
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1 

 ,לַאהטנענָאז --- .רעשטרַא םאיליוװ

 ןיא ךימ טָאה לַאנרושז רענַאקירעמַא ןא ןופ רָאטקַאדער א

 "רַא םַאיליװ טימ טכַאמענ טנַאקַאב ןארָאטסער רעייװדָארב ַא

 ,ןָאדנַאל ןופ רעלעטשטפירש ןוא רעקיטירק רעטַאעט םעד ,ן'רעשט

 ןעבָאה רימ .קרָאיד-וינ ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו
 ,אקירעמַא ןיא ןוא דנַאלננע ןיא רוטַארעטיל ןענעוו טדערעג

 ןעמַאזוצ ןורכז ןיימ ןיא טהענ רעשטרַא םַאיליו ןעמָאנ רעד
 .לַאהטנענָאז ,רעליּפשיוש רעניוו ןעטמירַאב םעד ןופ ןעמָאנ םעד טימ

 רעטַאעט ןעשטייד םעד ןיא ,קרָאי-רינ ןיא טרילָארטסַאנ טָאה רע
 -טע ןהעזעג ןע'לַאהטנענָאז בָאה ךיא ,(רעטַאעט סיילּפ גניווריוא)
 ,טקיצטנע ךילבעטשכוב ךימ טָאה רע ןוא לָאמ עכיל

 "נענָאז ןענעוו ךערּפשעג ַא טַאהעג ן'רעשטרַא טימ בָאה ךיא
 ךיא ןוא ,/לעשנעה ןַאמרופ , ס'ןַאמטּפואה ןיא ןעליּפש ס'לַאהט

 ןיא טצעזעגנײירַא טושּפ ךיז טָאה רע, :קורדסיוא ןייז קנעדעג

 ."טיוה ס'לעשנעזהי

 .'לַאהטנענָאז טימ ןעדנוטש רַאּפ ַא טכַארברַאפ כָאה ךיא
 ןעװעג זיא רע ןעו ,ןערהָאי יד ןענעװו טלייצרעד רימ טָאה רע

 ן'טימ ןעריסערעטניא ךיז ןעמונעג טָאה רע ױזַא יו ,רעדיינש א

 .רעטַאעט

 גנולמַאז ַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רעשטרַא םַאיליװ

 ןעוועג זיא רע .ננוצעזרעביא עשילננע ַא ןיא קרעוו ס'ןעסביא ןופ

 םהיא ןָאטענ ליפ טָאה רע ןוא ס'ןעסביא רעגנייהנא רעמירַאװ א

 .דנַאלגנע ןיא ןעכַאמ וצ רעלוּפָאּפ

 -עג ןענייז גנולמַאז ןייז ןיא ןעגנוצעזרעביא יִד ןופ ענינייא

 .גנילעווע ַארָאנעלע ,רעטכָאט סע'סקרַאמ ?רַאק ןופ ןערָאװענ טכַאמ

 טָאה רע ןוא ,טײברַא רהיא ןענעו טדערענ םהיא טימ בָאה ךיא

 רהיא ןעגעוו ןוא ןעטייקניהעפ ערהיא ןענעוו ךיוה טקירדענסיוא ךיז

 ,טייקכילנעזרעמ
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 ןיס -- .גָאטסטרובענ רענירהָא-70 סיָאטסלָאט
 .ץליװגנַאז טימ טפַאשטנאקאב

 רהֶאי ניצעביז ןערָאװעג יִאטסלָאט זיא ,1898 טסוניױא ןיא
 ןעבָאה רעוט-ללכ ןוא ןעטַארעטיל רענַאקירעמַא עּפורנ ַא ןוא ,טלַא

 ,סעדער טימ ןוא טעקנַאב ַא טימ טרעייפעג גָאטסטרובעג םעד
 ןעשיווצ .רענדער יד ןופ רענייא סלַא ןעדַאלעננייא ןעוועג ןיב ךיא
 עטנַאקַאב יד ןופ לָאצ עניילק ַא רָאנ ןעווענ זיא עדנעזעוונא יד

 -כילנעזרעּפ עסיורג רָאנ יד ןופ .רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא

 גינייוו ץנַאנ ןעוועג ןענייז טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעטייק
 -עמַא ןיא רערהערַאפ רעטסערג ס'יָאטסלָאט ,סללעואה ,רעטערטרַאפ

 טינ ןַאד) רעבָא זיא רע דנעזעוונא ןעוועג סיווענ טלָאװ ,אקיר

 ןעבָאה סָאװ ,רעמענלייטנא יד ןעשיווצ .קרָאי-וינ ןיא ןעוועג
 דרַאשטיר טעֶאּפ םעד רָאנ ךיא קנעדעג ,עלָאר עסיורג ַא טליּפשענ
 ,"ןיזעגעמ ירושטנעס , םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,רעדלינ ןָאסטאװ

 םעד ייב יאטסלָאט זיא ןעטייצ ענעי ןיא זַא ,זיא טקַאפ רעד

 םעד ייב וליפא ,ןסחי רעּפַאנק ַא ןעוועג םוקילבוּפ-עזעל רענַאקירעמַא
 רהעמ ליפ טסואווענ ןעמ טָאה ן'וועינעגרוט ןופ .,ןעטנעגילעטניא
 -רוט ןעגעוו ןעדייר ֹוצ ,רהעמ ליפ טצעשענ םהיא טָאה ןעמ ןוא

 טייצ רעזנוא ןופ רעלטסניק עטסערג יד ןופ םענייא סלַא ן'וועינעג
 .ךַאז "עטקערָאק, א ןעוועג רענַאקירעמַא עטעדליבענ ןעשיווצ זיא

 רעכילטינשכרוד רעד טָאה ,ןע'יָאטסלָאט רעבָא טפערטאבנַא סָאװ
 ןייז ןערעה וצ ןעביוהעננָא טשרע ןַאד רענַאקירעמַא רעטעדליבעג
 ןענישרע ןיוש ןענייז ןעגנולהעצרע ענייז ןופ ענינייא ,ןעמָאנ

 -ורק ענינייא ןוא ,ןעקיטירק ןעבירשעג טָאה ןעמ ןוא ,שילננע ףיוא

 ,גנורעדנואווַאב טימ םהיא ןענעוו טדערעג רַאנָאז ןעבָאה רעקיט
 טָאה ,ליּפשייב םוצ ,דלָאנרא ויהטעמ רעקיטירק רעשילננע רעד

 ,?ַאנינערַאק ַאננַא, ןענעוו לעקיטרַא ןעטרעטסייגאב ַא ןעבירשעג
 רעשילגנע ןַא ןיא ןענישרע זיא "?ָאטַאנָאס רעציירק יד, ןעוו ןוא

 סָאד ,תמא .עיצַאקנעס א טכַאמענ לעכיב רעד טָאה ,גנוצעזרעביא
 נוצַאב ןיא ננולהעצרע רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד בילוצ ןעוועג זיא

 -ָאטגנישַאוו רעד זַא ,טקַאפ םעד בילוצ ןוא ןענַארפ טכעלשעג וצ
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 וצ ךוב םעד טנַאזטנע ךיז טָאה טנעמטרַאּפעד סיפָא-טסָאּפ רענ

 - ײולננע ענינייא זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא סע .טסָאּפ ףיוא ןעמענ

 -ָאס רעציירק, רעד ןעגעוו ןעבָאה רעקיטירק רענַאקירעמטַא ןוא עש

 -טינשכרוד רעד .רעטרעוו-ביול עמירַאװ טימ טדערעג ?ָאטַאס

 טינ ןעיָאטסלָאט ןופ זיא ,רעבָא ,רעזעל רעטנענילעטניא רעכיל

 זיא'ס זַא ,טרעהעג טָאה םלוע רעטיירב רעד ןוא ,ןערָאװענ לעּפתנ

 ןעזעלעג רעבָא ,יִאטסלָאט רעביירש רעשיסור רעסיורג ַא ןַארַאפ

 ,גינייוו רחעז םהיא ןעמ טָאה
 ןייז ןערָאװעג גיטרַאפ טשרָאקַא זיא ןע'יָאטסלָאט ייב ןעוו

 ,("םיתמה תיחת, ,"עינעסערקסָאװ,) "ןָאשקערוזער , ןַאמָאר ןעסיורנ

 םהיא ןעקורד וצ טכער סָאד טפיוקענּפָא "ןאטילָאּפָאמסָאק , רעד טָאה

 רעבלעז רעד וצ ,אקירעמַא ןיא גנוצעזרעביא רעשילגנע ןַא ןיא

 רעדנעל ערעדנַא עכילטע ןיא טקורדעג ךיז טָאה רע ןעוו טייצ

 -רושז םעד ןופ רעמיטנענייא רעד .ןעכַארּפש ערעדנַא עכיפטע ףיוא

 ,טביולגעג טָאה ,רעקָאװ ןיעבסירב רעטנַאמרעדיןעביױא רעד ,לַאנ

 -על ןעהיצ טעװ רע זַא ןוא ,סיורג זיא יִאטסלָאט ןעמָאנ רעד זַא
 טַאנָאמ ןופ ןעגנַאנעג "ןעטילָאּפָאמסָאק , ןיא זיא ןַאמָאר רעד ,רעז

 -ער יד .ןעניישרע וצ טרעהעגפיוא רע טָאה ננולצולּפ .טַאנָאמ וצ

 טָאה יז עכלעוו ,ןעלעטש עגינייא ןעפרָאװעגסױרַא טָאה עיצקַאד

 םעד ןענעג טָאה יִאטסלָאט ןוא גידנעטשנא טינ רַאפ ןעטלַאהעג
 ןוא ,גנורעלקרע ןַא טכילטנעפערַאפ טָאה רעקָאוװ .טריטסעטָארּפ

 ןַאמָאר םעד ןיא רע זיא יַאסדיוויַאס זַא ,טקרעמַאב רע טָאה ייברעד

 .טשיוטנע

 ךיז ןעבָאה רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא עכיירגלאפרע יד

 -עג םעד ןערעייפ וצ ןוא ,ןעטַארקָאטסירַא ףיוא ןעטינשעג ַאזלַא

 -ַארקָאטסירא , ןייק ןעוועג טינ זיא יאטסלָאט וועל ןופ גָאטסטרוב
 ןעטלָאװ בוט-םוי וועינעגרוט ַא ףיוא זַא ביולג ךיא ."קסע רעשיט

 םעד ףיוא זַא ,ןעקרעמַאב וצ זיא טנַאסערעטניא ,ןעמוקענ אי ייֵז
 -ידַאר רענאקירעמַא עכילטע ןעמונענ ל?ייטנא ןעבָאה טעקנַאב

 -סילַאיצָאס עבלַאה ,ןעטסישזדרָאשזד ירנעה רָאֹּפ ַא --- ןעלַאק

 תוכייש ןייק רוטַארעטיל טימ ןעבָאה עכלעוו ,רעקנעדיירפ ,ןעט

 ךאפנייא ןעיָאטסלָאט ןערהע ןעמוקענ ןענייז ייז .,טַאהעג טיִנ
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 טסואוועג ןעבָאה ייז ?ייוו ןוא ,ןעשנעמ םענעטירשעגטרָאפ סלַא
 ףמַאק םעד טימ ןעדנובראפ רוטַארעטיל יד זיא דנַאלסור ןיא זַא
 עכילטע ןעװעג ךיױױא ןענייז סע סערנָארּפ ןוא טייהיירפ רַאפ
 -ילער א ןעגעו ערהעל ס'יָאטסלָאט ןופ רעננעהנָא רענאקירעמַא
 .ןעבעל ןעזעיג

 -נאפעננָא ךיז טָאה טעקנַאב רעד רעדייא טונימ ןהעצ ייב
 סָאד .ןעכירטש עשידיא-ףיט טימ ןַאמ א ןעזיװַאב ךיז טָאה ,ןענ
 ,ליווננאז ל?עַארזיא ןעווענ זיא

 .טלעטַאּפוצ ?עסיבַא ןוא ,טצוּפענמורַא ןעוועג טינ ןיא רע
 רע זיא ,קָאר-רעביוא םעד ךיז ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה רע ןעוו
 ןעגארק ןייז ןוא ,לעקער ןעטשטיינקוצ ןענידעכָאװ ַא ןיא ןעבילבעג
 .ףיש ןופ ּפָארַא טשרָאקַא זיא רע ,רעשירפ ןייק ןעוועג טינ זיא
 ךיילנ רע זיא ,טעקנַאבייֵאטסלָאט ַא זיא סע זַא ,טרעהענ טָאה רע

 ,אקירעמַא ןיא טיזיוו רעטשרע ןייז ןעווענ זיא סָאד .ןעמוקענרעבירַא
 ןייז טָאה ,לַאז טעקנַאב םעד ןיא ןיירא זיא ליװגנַאז ןעוו

 -ענלא ןעניוצעג םינּפ רעשידיא רעלופסקורדנייא ןוא רוניֿפ ערַאד
 םוצ טרהיפענצ םהיא טָאה ןעמ טייקמאזקרעמפיוא עניימ

 -יימטסוָאט רעד ,םהיא ןעבעל ץַאלּפ ַא ןעבענענ ןוא רעטסיימטסוָאט
 ןעמונענפיוא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,טלעטשעגרָאפ םהיא טָאה רעטס
 טָאה ןעטלַאהענ טָאה רע סאוו עדער רעד ןיא .עיצַאװַא ןא טימ

 -אוצמורא וליפא טאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע זַא ,טרעלקרע רע
 רע סָאװרַאפ ןעציוו עטונ רֶאֹּפ ַא טנָאזעג טָאה רע ,ךיז ןעשַאו
 ,ןעיָאטסלָאט ןעגעוו ?עסיבַא טדערעגנ ,ָאדיסקָאט ןייק טינ טגָארט
 ןעועג זיא עדער יד .ןײמענלַא ןיא רוטַארעטיל ןעגעוו ?עסיבַא
 עלַא טָאה יז ןוא ,ןעננוקרעמַאב עניציוו עטנַאסערעטניא טימ לופ
 .רעטכעלעג ןעדנעכליח ַא ןעפורענסורַא עלייוו

 ךילדניירפ רהעז טָאה רע .טלעטשענרָאפ זנוא טָאה ןעמ

 "םורנדיירב דעטרָאּפמיא , םעד ."?קעי, ןענעוו טקירדעגסיוא ךיז
 ,ןעזעלעג טאהעג טינ ךָאנ רע טָאה

 טימ ךיז ךיא בָאה ס'ליװגנַאז טיזיוו םענעי ןופ ףיולרַאפ ןיא

 םעד ןעזייו טרהיפענ םהיא בָאה ךיא .טפָא ץנַאנ ןהעזענ םהיא
 ַא וצ סטעקיט טָאהעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןייא ,לַאטרַאװק ןעשידיא
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 ייב .םהיא טימ ןהעג וצ ןעדאלעגנייא ךימ רע טָאה ,גנולעטשרָאפ
 -עוו דיירוצ ןעמוקעג זיא ,ןעטקַא יד ןעשיווצ ,גנולעטשראפ רעזיד
 טָאה רע .טלעוו רעשירַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא טרָא ןייז ןענ

 -ירק עשילגנע יד ןעוו זַא ,טקַאפ םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןעבעגעג
 ןייק טינ םהיא ייז ןעװעלַאשז ,ןיילַא םהיא ןענעוו ןעדייר רעקיט
 -יירש עטסגיטכיוו יד סיוא ןענעכער ייז ןעוו רעבָא ;?"ןעטעקוב
 -ךָאג עגינייא ןיירא לעטעצ ןיא ייז ןעלעטש ,דנַאלגנע ןופ רעב

 .ייז ןעסענרַאפ םהיא ןָא דנערהעוו ,ןעטשינ

 -עטָאזע סָאװטע ףיוא יו ןעמ טקוק קרעו עניימ ףיוא ---
 ,טקרעמַאב רע טָאה -- (?סעשיר

 -ַאב ןעמ סָאװ ,רַאפרעד זיֹא סָאד זַא ,טינ רהיא טביולג ---

 -- 3 (א*סעשיטָאזקע סָאװטע םֵלֹא ןעבעל ןעשידיא םעד טכַארט
 .טגערפעג ךיא בָאה

 ,ךיוא סָאד ---
 ? םזיטימעסיטנַא ןעּפָארט ַא םעד ןיא טקעטש רשפא --
 ,ךילניישראו ---

 -ננַאז זיא ,רעלהַאמ םעד ,בוָאל ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד טימ

 ןוא ,ןָאדנָאל ןופ טעדניײרּפַאב ןוא טנאקאב טנעהָאנ ןעוועג לי
 טייצ עסיועג א רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא ךיז גידנעניפעגנ ,טציא
 ,טכוזַאב טַּפָא םהיא ךיא בָאה ןעטרָאד .ָאידוטס ס'בואל ןיא טניואוועג

 -עג ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ליװגנַאז
 ןייז טָאה ןעמרָאפ עטמיטשַאב ןייק םגה ,טסילַאעדיא םענערָאב
 ןייז ןיא טָאה ענַארפ עשידיא יד ,טַאהעג טינ ןַאד םזילַאעדיא
 עכילטייד ןייק ןעמוקאב טינ ךָאנ ןערהָאי ענעי ןיא ןעקנַאדעג
 עזיד ןוא ,רעניסעלכַאנ ַא ,רענעגָארטוצ ַא ןעוועג זיא רע .עמרָאפ
 ךירטש ןעשיטַאּפמיס ןעלעיצעּפס ַא ןעבעגענוצ טָאה טייקנעגָארטוצ
 ,רעטקַארַאכ ןעגיצרעהיטונ ןייז וצ

 ןעזעלעגרעביא רע טָאה אקירעמַא רעביא עזייר ןייז ףיוא

 רעדָא ,ןייטשרַאפ ןענעק ןעשנעמ לָאצ ענוילק ַא רָאנ סָאװ ,ךַאז ַא (*
 .רהיא טימ ךיז ןעריסערעטנוא

 -נהעוועגנוא ,עטנַאקַאבנוא ,עדמערפ ַא וצ טרעהעג סָאװ ,ךַאז ַא (**
 .טלעוו ערַאברעדנָאז ,עבול
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 ,ףירב א ןעטלַאהרע םהיא ןֹופ בָאה ךיא ןוא ,ךוב ןעטייווצ ןיימ

 "רע יד ןעגעוו גנורעטסיינַאב טימ טדערעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא

 ."גנידדעוו ָאטטעהג ע, ןוא "ןתח רעטריטרָאּפמיא רעד , ןעננולהעצ

 -ַאב לאירזע ואוו ,ןעלעטש יד ףיוא ןעזיוועגנָא ?עיצעּפס טָאה רע

 א ןעוועג טינ ןעטרָאד זיא רע יוװ םעדכָאנ םייה עטּלַא ןייז טכוז

 ָאטטעהג, רעד ןיא סענעצס רָאֹּפ ַא ףיוא ןוא ,גיסיירד רהָאי

 -רעד ייז) "ירטעָאּפ וװָא ןיעלּפ יַאה ע שטָאט יעהד, .,"הנותח

 ןעבירשעג רימ רע טָאה --- (עיזעָאּפ ןופ הנרדמ עכיוה ַא ןעכיירג

 ,ןעלעטש עזיד ןעגעוו

 יהד יױוִא ןערדלישט , ןַאמָאר ןעטמירַאב ןייז טָאה ליװגנַאז .

 ןיא טרהיפעגפיוא סָאד טָאה ןעמ ןוא ,טריזיטַאמַארד ?ָאטטעהג

 -ָאװעג ןעמונעגפיוא רעקיטירק יד ןופ זיא עסעיּפ יד ,קרָאי ןינ

 -ָאפ , לַאנרושז םעד ןופ רָאטקַאדער רעד .גנַאזעג-ביל טימ ןער

 ,עסעיּפ רעד ןעגעװ ?עקיטרַא ןַא ןעבָאה טלָאװעג טָאה "םור

 .רימ ייב ןעלעטשַאב ֹוצ סָאד ןעטארעג םהיא טָאה ליװגנַאז ןוא

 ,גנוניימ ןיימ טסואוועג רע טָאה ןעכערּפשעג טַאוװירּפ ערעזנוא ןופ

 טרעװסנעשניװ זיא סע זַא טנעכערעג רע טָאה םעד ץוח ַא ןוא

 זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ ננורעלקרע ןא ןעבָאה לָאז ןעמ זַא

 ,טרעדלישעג ָאד טרעוװ רעכלעוו ןעבעל םעד טימ טנאקאב טונ

 לעקיטרַא םעד בָאה ןוא ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד בָאה ךיא

 .1899 רעבמעצעד ןופ רעמונ ןיא ןענישרע זיא רע ,ןעבירשעגפיוא

5. 

 .ןעגנודאלנייא רַאּפ ַא

 םעד ןופ סיִפֶא ןיא ,סקאב ןיימ ןיא ךיא בָאה לָאמ ןייא

 -ענעמ םעד ןופ ףירב ַא ןענופעג ,"רעזייטרעוודא לעשריױמפמָאק

 םוצ טנעטסיסַא --- ,רָאטקַאדער רעדנעטלַאװרַאפ) רָאטידע גנישזד

 ןעמ ;נ ןייז ."דלריִאו, קרָאי וינ רע , ןופ (רָאטקַאדער טּפיױה

 םעד ןיא ךיא בָאה רשפא ןוא) םמעה ןַאװ .מ בעלייק ןעוועג זיא

 םהיא ֹוצ ןעמוקוצפיורַא ןעטעבענ ךימ טָאה רע ,(תועט ַא ןעמָאנ
 "נוז םעד ןופ ךיא בָאה רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ) סיּפָא ןיא
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 -רָאפ ַא ןעמוקַאב גנוטייצ רעבלעז רעד ןופ רָאטקַאדער-סגָאט
 -טיא רעד, ןַאמָאר ןיימ ןופ ךעלטיּפַאק עכילטע ןעקורד וצ גאלש
 עלענַאיצַאסנעס א ןעכַאמ טלָאװעג טָאה רע .?"ןתח רעטריטרָאּפ
 -טנע ךיז ךיא בָאה טאר סע'סללעוַאה ףיֹוא ןוא ,ןופרעד שזדייּפ
 -נָא רימ רע טָאה ,ןעמוקענפיורַא םהיא וצ ןיב ךיא ןעוו .(טגָאז
 -העצרע עקניצרוק ןעביירש גנוטייצ רעד רַאפ לָאז ךיא ןעטָאבעג
 -ראווק ענעדישרַאפ יד יא !עבעל רעקראי וינ םעד ןופ ןעגנוק
 יד ןעװעג ןיא ןַאלּפ ןיי .?רטהעצרע ןא גָאט ןעדעי ,ןעלַאט
 -טייל רעד ףיוא ןענָאטעילעפ סלַא ןעקורד וצ ןעציקס עגיזָאד
 .שזדייּפ ?עקיטרַא

 ןעוועג זיא "דלריִאוו, יד יו גנומייצ ַא ןופ ננודאלנייא ַאזַא
 -עירעטַאמ ַא ןיא גיטכיוו רָאנ ,טנעמילּפמַאק רעסיורג א רָאנ טי
 טניימ רע זַא ,טנייצענסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע .ךיֹוא ןיז ןעל
 ןעלַאקָאל , םעד טימ טצוּפַאב ,ךַאל'חשעמ עגיליב עלַאטנעמיטנעס
 ,ןעלַאטרַאװק ענעדישרַאפ יד ןופ ?רילָאק

 -ראפ ןייז ןעק ךיא סָאװרַאֿפ טרעלקרע םהיא בָאה ךיא ןעוו
 ערַאברעדנַאז א טימ טרעחעגוצ ךיז רע טָאה ,ןעמעננָא טינ גאלש
 -ערעטניארַאפ םהיא גנורעלקרע ןיימ טָאה זייווליוט  ,םייקנירעגיינ
 ,ךייר עשרעדניק סלַא טכַארטַאב סָאד רע טָאה ןייוולייט ןוא ,טריס
 .טכאמעג ריפ ףיוא ?עכיימש ןייז טָאה קורדנייא ַאזַא

 ךיא בָאה ,רעטעּפש לעסיבַא רעדָא ,טייצ רעבלעז רעד םורַא
 -גיטכיוו יד ,"טנערריוק דרָאטטרַאה, םעד ןֹופ ףירב ַא ןעטלַאהרע
 ןיהַא ןעמוק וצ גנודַאלנייא ןַא טימ ,דרָאפטרַאה ןופ גנוטייצ עטפ
 ךיא זַא ,ןעווענ זיא ןַאלּפ ס'רָאטקַאדער םעד .ןעכָאװ רַאּפ ַא ףיוא
 טדָאטש ןיא סענעצס ענעדישראפ ןעביירשַאב גנוטייצ רעד רַאפ לָאז
 ,טרעהעג טײברַא ןיימ ןעגעוו טָאה רע .רעטרע ענימורַא ןיא ןוא
 -ךושז יד ןיא ןעכַאז עניימ ןעזעלענ ךיוא אמתסמ טָאה רע ןוא
 ַא סלַא טנאסערעטניא ןעוועג רימ זיא גנודַאלנייא יד ,ןעלַאנ
 -קריוורַאפ טינ רעבָא זיא ןַאלּפ רעד  .גנורהַאפרע טרָאס רעיינ
 ,טינ ךיא קנעדענ סָאװרַאפ --- ןערָאװעג טכיל

 -יקס ןענעוו ןעגנודַאלנייא ערעדנַא ןעמוקַאב ךיוא בָאה ךיא
 ,ץַאלּפ ןענידרעטייוו ַא וצ ןערעהעג ייז ךָאנ ,ןענָאטעילעפ רעדָא ןעצ



 .לעטיּפַאק רעטכא

 .ןעגנורערנע

1 

 ."לעשרױממָאק , םעד טזָאלרַאפ םנעפפעטס

 ,"?עשריוממַאק , םעד ןעזָאלרַאפ סנעפפעטס טָאה 1901 ןיא
 ןעדעי ןערָאלרַאפ רימ ייב גנוטייצ יד טָאה ,קעװַא זיא רע ןעוו

 "יירש ןופ ,ןעזָאלרַאפ טלָאװעגנ ךיוא רהיא בָאה ךיא .,סערעטניא

 ןעהיצ טנעקעג טציא ךיא בָאה ןעלַאנרושז יד רַאפ ןעננולהעצרע ןעב

 "ייצ רעד ייב עלעטש ןיימ ןופ יו טפנוקנייא ןערעסערג ?יפ ַא
 ַא יװ ױזַא ןעטייברַא טינ ןעק רעלעטשטפירש ַא רעבָא .גנוט
 -ָאו עליפ ןהענקעװַא לָאמַא ןענעלפ רימ ייב .שנעמ-סגנוטייצ
 .ןעפַאש וצ גנומיטש א ןיא טלהיפענ ךיז בָאה ךיא רעדייא ןעכ

 -יועג ַא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןַאד זיא חומ ןיימ : םעד ץוח ַא
 וצ ןעוועג גיטיונ ןיא סע ןעבלעוו וצ ,ןַאלּפ ןעשירַארעטיל ןעס
 ,קיטסירטעלעב עטסנרע ףיוא ןעטייברַא .טימענ ןעיירפ ַא ןעבָאה
 ןעוועג רימ טלָאװ ,הנויח-תוגאד םימ ןעמונרַאפ ןיא ּפָאק יד ןעוו

 -לעגער רעטלעטשעגטסעפ א ןעווענ גיטכיוו זיא סע ךילנעמנוא

 .טפנוקנייא רעניסעמ
 עכילטע ךָאנ ןעביילב וצ ןעסָאלשַאב ךיז ךיא בָאה ,ָאזלַא

 -'תבש רַאפ ?סַארטסקע , יד טימ ןעמַאזוצ ,טלַאהעג ןיימ .טַאנָאמ

 .ןעבעל םוצ גונעג גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא ,"ףָאטס לעשעּפס, עגיר
 עיירפ ןוא ,יירפ ןעוועג סנעטסיימ רימ ייב ןענייז ןעדנעווא יד
 -עג ןיא רקיע רעד  ,ךיוא גָאטייב טכַאמענ ךיז ןעבָאה ןעדנוטש
 .ןענרָאז עשימָאנָאקע ןופ יירפ ןייז לָאז ךיא ןעוו

 "רעבירַא ??עשריוממאק , רעד טָאה םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא

206 



 207 י ןעגנורעדנע

 ןעבעל ,טירטס יאד ףיוא סיפָא-טסָאּפ םעד ןענעקטנַא ןופ טפומעג
 .עיצקַאדער רעטלַא רעד ןופ גנַאנ טונימ א --- ייוודָארב רענרָאק

 "נַא ץנאג א ןופ שנעמ 8 ןעוועג זיא רָאטידע-יטיס רעיינ רעד
 ,"שנעמ-סעיינ, רעטוג א ןעוועג זיא רע .סנעפפעטס יוװ ּפיט רעד
 גנוטייצ יד .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעכילנהעוועג םעד ןיא רעבָא

 סָאװ ,ץלַא .,רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא רָאנ ןעמוקַאב םהיא ייב טָאה
 -לווער סלַא .,ןעדנואוושרַאפ זיא ,טרהיפעננייא טָאה סנעפפעטס

 ךימ ייב טָאה טײברַא יד סָאװ ,ןח רעד ןעדנואוושרַאפ זיא ,טַאט
 .טַאהעג רעהירפ

 ייב יװ ןעלקיטרא טרָאס ןעבלעז םעד ןעבירשענ בָאה ךיא

 .טרעטשענ טינ רימ טָאה רָאטידע-יטיס רעיינ רעד .,ןע'סנעפפעטס
 ןעמ טיג רימ זַא ,רָאטקַאדער-טּפיוה םעד ןופ טסואוועגנ טָאה רע

 עטסעב יד ןיא ןעווענ רימ ןענייז ךילנעזרעּפ ןוא } דנַאה עיירפ ַא
 ,ןעכָאװ ןופ ענַארפ א ןעוועגנ רעבָא רימ ייב זיא סע .ןעננוהיצַאב

 | .ןהענקעווַא ?עוו ךיא ןעוו

 ענעגייא עניימ ףיוא ןעטייברַא ךיא געלפ ןעדנעװַא יד ןיא
 רהיא ןוא גנולהעצרע עצרוק ַא ןעבירשעגנפיוא בָאה ךיא .ןעכַאז

 יד ,גנולהעצרע עטייווצ ַא .,"ןיזענעמ ס'ילסנייא , ןיא טקורדענּפָא
 -סָאק , ןיא טקורדענּפָא ךיא בָאה ,/ךירניז דנע ורטימד, עטנָאמרעד
 ."ןעטילָאּפָאמ

4 
 ."טדעטש ןופ דנאש יד, -- "גניקייריקָאמ,

 ס'רוילקקעמ , טימ טסַארטנָאק ַא ןעסָאלשעג טָאה סנעפפעטס
 עסיוועג ןעכוזַאב ןיא ןענַאטשַאב זיא טײברַא ןייז ."ןיזענעמ

 ןעננוריגער עטּפורָאק ערעייז ןעשרָאפסױא ,טדעטש רענַאקירעמַא
 .ןעבײרשַאב סָאד ןוא

 ןוַאטיּפָא ,ייוודָארב רעביא ןעננַאנענ ןיכ ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 -מורַא סַאּפש ףיוא רעצעמיא טָאה ,טירטס סרעבמיישט ןעבעל ,וצ
 ןיא סָאד .ןעניױא עניימ טכאמענוצ ןוא טכיזענ ןיימ ןעמונעג
 ַא ,רעכילהערפ ַא ,רענידנענייש ַא -- סנעפפעטס ןלָאקניל ןעוועג

 יד ןענעוו ןעלייצרעד ןעמונענ רימ טָאה רע .רעניטסול-סנעבעל

 טָאה רע סָאװ ,טדעטש יד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,עקירדנייא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב | 998

 גנורעטסיינַאב טימ לופ ןעוועג זיא רע .טסעוו רעד ןיא טכוזַאב

 ןוא ןענופעג ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ,ןעבעל ןענידעכָאק םעד רַאפ

 טריצַאּפש רימ ןעבָאה ,גידנעסעומש ױזַא ,טײברַא עיינ ןייז רַאפ

 .ןָאט םעיינ ַא טלהיפרעד ךיא בָאה רייר ענייז ןיא .ייוודָארב רעביא

 עשיטסילַאטיּפַאק יד ןענעװ גנוטסירטנע טימ טרערעג טָאה רע

 סערעטניא ַא טימ ןעננולקעג ןעבָאה רעטרעוו ענייז ,ןעיירעביור

 דָאס ןעסיורג םעד ףיוא ןערָאצ ַא טימ ןוא ןענַארפ עלַאיצַאס ןיא

 .ןעלהיפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טכערמוא ןעלַאיצ
 -רעטנוא רעד ןיא ןיירַא ךיז טבָארג רהיא רעפיט סָאװ ---

 רעד זַא ,ךיז רהיא טגייצרעביא רהעמ ץלַא ,ןָאיצּפורָאק ןופ גנוכוז

 עג רע טָאה -- סעטכעלש סעֶלַא ןופ לַאװק רעד זיא םזילַאטיּפַאק

 -נעברָאדרַאפ רעד ןעגעוו ןעגנוכוזרעטנוא טכַאמ ןעמ ןעוו --- .טגָאז

 -רַאפ רע'תמא רעד זַא ,םורַא ךיז ןעמ טהעז ,סנעשיטילָאּפ ןופ טייק

 רענייא סָאד זיא טּפָא ןוא .טסילַאטיּפַאק רעטּפורָאק ַא זיא רעכעדב

 ןעסױרג ַא טםימ ןעשנעמ .ןעּפָארטנַאליפ "עטסלעבָאנ , יד ןופ

 ךיז ןעגייצ ,ןעמענ ערעייז ףיוא עלעקנירּפש ַא ןהֶא ןוא סולפנייא

 יד ןענע'בנג'ַאב עכלעוו ,רעלדניווש ע'תמא יד ןייז וצ סיורַא

 ,םטייטס דעטיינוי יד רעדָא טייטס יד ,טדָאטש

 ןָאט וצ ןעוועג דנַאטשמיא טינ ןיב ךיא סָאװ סָאד : ץרוק

 -ָאס ןיא ןעריסערעטניארַאפ וצ םהיא ןעננוגנערטשנא עניימ טימ

 ןעגנוטכַאבָאעב ענענייא ענייז ןָאטעגפױא ןעבָאה סָאד ,םזילַאיצ

 ."ןיזענעמ ס'רוילקקעמ , רַאפ רעטרָאּפער סלַא

 תובנג עכלעזַא ןענופעג רע טָאה ןעגנוריגער-טדָאטש יד ןיא

 ןעצנַאנ םעד ןופ רעקיטירק ַא ןערָאװעג זיא רע זַא ,ןעלדניווש ןוא

 ןעכַאמקעװַא ןעגַארפ עכלעזַא רע טנעלפ רעהירפ .,ןעבעל ןעלַאיצַאס

 ייב ייז ןענייז רעטציא 4.םינינע ענילייװגנַאל סּלַא טנַאה ץטימ

 -געגעג רעטסטנאסערעטניא ןוא רעטסניטכיוו רעד ןערָאװעג םהיא

 ,דנַאטש

 ןיא ןעקורד וצ ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןעלקיטרַא ענייז ןעוו

 זיא רע .עיצַאסנעס ַא טכַאמעג ייז ןעבָאה ,"ןיזעגעמ ס'רוילקקעמ,

 -"קאמ יהד ווא גניק, ןעפור םהיא טנעלפ ןעמ ,ןערָאװעג טסירַאב

 ןעהיר וצ ךיז ביל ןעבָאה סָאװ יד ןופ גינעק רעד) "םרעקייד
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 ם'רוילקקעמ , רעבָא .("רעכוז םיאטח,, יד ןופ גינעק רעד ; טסימ ןיא

 -יא ןענואוועג ןעלקיטרַא "גניקייר-קָאמ , עזיד ךרוד טָאה ?ןיזעגעמ
 - ,ןָאשיילויקריוס דנעזיוט טרעדנוה רעב

 -פ  ַאזַא טרהיפעגנייא ךיוא ןעבָאה ןעלַאנרושז ערעדנַא

 טלעװ רעשיטסילַאנרושז רעד ןיא זיא ?גניקייר-קָאמ, ,"רושט
 -ָאמ עלַא יװ ױזַא .עדָאמ עטסכעה יד ןערָאװעג אקירעמַא ןופ

 עכילטע ייב) טייצ עסיוועג ַא רָאנ ןעטלַאהעגנָא סָאד טָאה ,סעד
 .ןעגנַאגעגסױא טינ לָאמ ןייק רעבָא יז ןיא ןעצנַאנ ןיא .(רהֶאי
 רעמיא ןעמ טָאה עקסַאמ יד ּפָארַא םענעי ןֹופ טסייר ןעמ יו ןהעז

 ,עבילרהע ןעװענ רעבָא ןענייז ןעקיטירק סע'סנעפפעטס ביל

 ' ,סעטוג ליפ ןָאטענפיוא ןעבָאה ייז ןוא ,ע'תמא ןוא עטסנרע

 ןיא ?סעססָאב , עטּפורָאק ןופ ןעּפיט טלעטשעגרָאפ טָאה רע
 עלא .טדעטש ערעדנַא ןוא יטעניסניס ,גרובסטיּפ ,איפלעדַאליפ
 -ךוב ןיא ןעראוועג טקורדענּפָא ךָאנרעד ןענייז ןעלקיטרא עזיד

 ןופ עדנַאש יד) "סיטיס ווָא םיעש יד, ןעמָאנ ן'רעטנוא ,םרָאֿפ

 -עב ַא סלַא ןעבעגעגסיורא ןעוועג טלָאװ ךוב רעד ןעוו .(טדעטש

 יד .קורדנייא ןַא טכַאמענ ךיוא רע טלָאװ ,קרעו עשיטסירטעל

 לופ ןענייז ןעגנוביירשאב יד ,ענידעבעל יװ ױזַא ןענייז ןעּפיט

 ,טפַארק טימ

 -אב םהיא ךיא בָאה ,רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא ,לָאמ ןייא

 טָאה עילימַאפ יד .טקַאּפעג ךיז ןעמ טָאה בוטש ןיא .טכוז
 ךָאנ .הריד רעדנַא ןא ףיוא ךיז ןעהיצרעבירַא םייב ןעטלַאהעג
 ןוא ,טדערוצ ךיז רימ ןעבָאה ,גנוסירנַאב ןופ ןעטונימ עטשרע יד

 עַלַא .רעכיב ענייז ןעקַאּפ וצ טצעזענטרַאפ רע טָאה גידנעדייר

 .ןעדייר רעסעב ןענעק וצ ידכ ,ןעלעטשּפָא ךיז רע טנעלפ עלייוו

 .טסעומשעג ױזַא רימ ןעבָאה טייצ עשביה ַא

 רעטייברַאטימ יד ןופ עּפורג ַא זַא טלהעצרעד רימ טָאה רע
 ןוא לַאנרושז םעד ןופ קעװַא ןעהעג "ןיזענעמ ס'ריולקקעמ , ןופ

 -קאדער רעד .לַאנרושז םעיינ ַא ןעבענוצסיױרַא ךיז ןעריזינַאגרָא
 ןעלַאקידַאר םעד טימ ןענַאטשרַאפניײא טינ ןיא ,ריולקקעמ ,רָאט

 טימ ןעמַאזוצ קעװַא ייז ןעהעג ,ָאזלא .,ןעלקיטרא ערעייז ןופ ןָאט

 לַאנרושז א ןעדנירנ ייז ןוא ,רענטרַאּפ ט'רוילקקעמ ,ןע'טּפילכיפ
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 ןעמָאנ ן'טימ טפירש-טַאנַאמ ַא ,ןעקנַאדענ עלַאקידַאר ערעייז טיול
 (=*"ןיזענעמ ןעקירעמַא יתד,

 רעיינ רעד טעװ, :םהיא ייב ךיא נערפ נידנעסעומש ױזַא
 רעשירשרעטיל ןייז ןיא ןעננורהיפנייא עיינ סעּפע ןעבָאה לַאנרושז
 "? גנולייטּפָא

 ַא טנַאמרעד טָאה רע ןוא ,ָאי זַא טרעפטנעענ רימ טָאה רע
 -רעטנוא ןיײלַא רעבָא ךיז רע טָאה דלַאב .,ןעטייהלעצנייא רָאּפ

 : ןעכָארב

 ,םזילַאיצַאס ןענעוו ןעדייר רעפעב רימָאל ,ָא ---
 -ראפ טקנוּפ רעבָא ןעכילנע ןַא ןָא טנָאמרעד םהיא בָאה ךיא

 רהָאי רֶאֹּפ ַא טימ ןעבענ רימ טנעלפ רע סאוו ,טרָאװטנַא ןעטרעס

 -ַאיצַאס ןעגעוו ןעדייר ןעפורּפ םהיא טימ נעלפ ךיֹא ןעוו ,קירוצ
 ; ןענָאז ןוא ןעטלאהּפֶא ןַאד רימ טנעלפ רע ,םזיל

 ,רוטַארעטיל ןענעוו ןעדייר רעפעכ ריִמָאַל ,ָא --

 רעד ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ ןוא ,טכַאלוצ ךיז טָאה רע
 ,גנונעוואב רעשיטסילאיצָאס
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 -ערּפ ףיוא סָאש רעד -- .ךעלגיופ -- .םליקסטעק יד ןיא
 .ילניקעמ טנעדיז = |

 ,"רעזייטרעוודא לעשרױממָאק , ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא טניז
 -יוא ןיא ןעכָאװ ייווצ) ןָאשיײיקַאװ ןיימ ףיוא יורפ ןיימ ןוא ךיא ןיב
 ןופ רימ ןעבָאה רעהירפ .נרעב ליקסטעק יד ןיא ןערהָאפעג (טסונ

 .טסואוועג טינ סוסקול ַאזַא
 ןָאשייקאוו ייווצ יד רימ ןעבָאה 1901 ןופ רעמוז םעד ןיא

 טינ ,לעטָאה "ןייּפלַא, םעד ןיא ,רעטנַאה ןיא טכַארברַאפ ןעכָאװ

 םעניילק ַא ןופ טייז רענעי ףיוא רָאנ ,אפונ עלעטדעטש רעד ןיא

 ,לעכייט

 ,עוצקאדער רעדנַא ןַא רעטנוא רעבָא ,םויה דע ךָאנ טרוטסיזקע רע (*
 -עג זוא רע יוװ ,טסייג רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןעבעגעגסיורַא טרעוו רע ןוא
 רעד רע זיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו .ןעראוועג טעדנירג
 .אקירעמא ןוא לַאנרושזיטַאנָאמ רעטסטוורּפשראפ
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 ןעטכאבָאעב וצ ןייז ןעטרָאד טנעלפ ןעגינעגרַאפ רעטסערג ןיימ
 רעכיב ייוצ טַאהעג ךיא בָאה וצרעד ףליה סלַא ןוא ,ךעלניופ
 .(לסָאניב) זָאלנ ארעּפָא ןַא ןוא ךעלניופ רענַאקירעמַא ןעגעוו
 ךרוד ןעריצַאּפש ךיא געלפ טנַאה ןיא זָאלג-רעסערגרַאפ רעד טימ
 ןעשינעפעשַאב עדנעהילפ יד ןעראטס ךיז ןוא רעדלעוו ןוא רעדלעפ
 יובעג ,ןעהילפ טרַא ,ןעבראפ ,גנַאזעג רעייז טיול ןענעקרעד וצ
 ,לעבָאנש םעד ןופ עמרָאפ ,רעּפרעק םעד ןופ

 ךיז גידנערעהוצ ,טייוו ץנַאג ןתעגרַאפ ױזַא ךיא געלפ טּפָא
 רעדָא רעד ךָאנ ךיז גידנעגָאיכָאנ ,רענעט-לעגיופ ענעדיישרַאפ יד וצ
 -ענ ךרוד ןהעזרעד וצ רהיא ךיז גידנעהימ ןוא עלעגיופ רענעי
 זיא "טרָאּפס, רעדנעמױזַאב א ,סעטסוק רעדָא ןענייווצ עטכיד
 -עננָא רימ ייב ךיז טָאה סערעטניא רעגיזָאד רעד .,ןעוועג סָאד
 -ָאה רימ טניז ,רעהירפ רהָאי רֶאַּפ ַא טימ ןעלקיווטנע וצ ןעגנַאפ
 רעבָא ,עיצַאקַאװ ףיוא ?ירטנָאק , ןיא ןערהָאפ וצ ןעביוהעגנָא ןעב
 םעד ףױא געט עצנַאג ךיא בָאה ,?עטָאה ןייּפלַא םעד םורָא ,ָאד
 -מורַא ןיוש ךיא נעלפ נָאטרַאפ רהוא ףניפ םורַא .טכַארברַאֿפ
 ךָאנ ןוא ,קיטשירפ זיב ױזַא --- סעלג ערעּפָא ןיימ טימ ןעזירּפש
 .שינרעטסניפ זיב ,רעדיוו גָאטימ

 .ןעוועג רימ ייב סָאד זיא רוטַארעטיל .טרָאּפס ַא םתס טינ
 ןיא טניל סָאװ רעביוצ םעד ןופ ןערָאװענ טשרעהַאב ןיב ךיא טניז
 -ןקַאב רימ רַאפ ןעשנעמ רָאנ טינ ןעבָאה ,קיטסירטעלעב ןעביירש
 רעדלעפ יד ,דרע יד ןוא לעמיה רעד .,סערעטניא םעיינ ַא ןעמ
 טציא ןעבָאה קיזומ רעייז ןוא ןערילָאק ערעייז ,רעדלעוו יד ןוא
 ַא ,עקנָאל א ,םיוב ַא .רימ ייב םעט רעדנַא ןַא רָאנ טָאהעג
 ןעגָאװ-ןוא-דרעפ ַא ,ןעמולב-דלעפ ןופ חטש רעצנַאג ַא ,םולב-דלעמ
 ןיא .ןהעזעג ןעגיוא עיינ טימ ךיא בָאה ץלַא -- געװ ן'פיוא
 בָאה סליקסטעק יד ןיא .ןעננוקעדטנע טכַאמענ ךיא בָאה ץלַא
 -מורַא ךיז ךיא טלָאװ טציא יװ ױזַא .טקעדטנע ךעלניופ ךיא
 .טלעוו רעד ףיוא ןעריטסיזקע ייז זַא ןהעזענ

 : עמהענעננַא ןַא ןעוועג ןיא ?עטָאה םעד ןיא עינַאּפמָאק יד
 ןוא ,סרעשטיט ?וקס ,טייל עגנוי עשידיא עטנענילעטניא עכילטע
 רערהעל ַא ןוא ןירעביירש ַא -- ןעטסירמ עטנעגילעטניא רַאּפ ַא
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 יד ןוא ,ךילהערפ ןעוועג זיא סע .עימעדַאקַא רעשירעטילימ ַא ןופ

 .היחמ א ןעועג זיא טפול גרַאב

 -עגנָא זיא ,טסעפקערב ךָאנ ,ןעגרָאמהירפ א ןיא - ,גנולצולּפ

 ןעמָאנ ןטימ ןַאמרעגנוי רעשילױּפ ַא זַא ,טכירכַאנ ַא ןעמוק

 "זערּפ ןעסָאשעג ָאלאפאב ןיא טָאה ,טסיכרַאנַא ןַא ,שָאנלָאשט

 .ןעברַאטש םייב טלַאה טנעדיזערּפ רעד זַא ןוא ,ילניקעמ טנעד

 .טריטסערַא ןעוועג זיא שָאנלָאשט

 רָאּפ ַא ןעועג ךָאנ ןזיא ןָאשייקאוו ןיימ ןופ דנע םעד וצ

 ךיז בָאה ךיא .ןעציזנייא טנעקעג טינ רעבָא בָאה ךיא געט

 טלָאװעג ךיז טָאה רימ .טדָאטש יד טכָאק סע יװ טלעטשעגרָאפ

 .ןעסָאנעג יד ןהעז טלָאװעג ךיז טָאה רימ .ןעטייהלעצנייא ןעסיוו

 ?נוגיטעטשַאב א ןהעזעג טַאט-דלאווג ןעזָאלניז םעד ןיא בָאה ךיא

 ןעגעלפ רימ ןעכלעוו ,םזיכרַאנַא רעצנַאנ רעד ןזיא סע זָאלניז יו

 .קראי וינ ןייק ןערהָאפענקעװַא ךיילנ ןיב ךיא .ןעפמעקַאב ױזַא

 "עג ןענייז ןעננוטייצ יד .ןעברָאטשעג זיא טנעדיזערּפ רעד |

 רָאנ טינ טשרעהעג טָאה גנונערפיוא ערעייהעגנוא ןַא .לופ ןעוו

 .ךיוא ןעטסילַאיצַאס ןענעג רָאנ ,ןעטסיכרַאנַא ןעגעג

 -ענייב טָאה רע זַא ,טגָאזעג ייצילָאּפ רעד טָאה שַאנלַאשט

 -ךלָאג ַאמע טרעהעג טָאה רע זַא ; ןעגניטימ עשיטסיברַאנַא טניואוו

 טָאה .טקריװעג םהיא הוא ןעבָאה ייז זַא ןוא ,סעדער ס'ןַאמ

 ןעטלַאהעגּפָא רהיא טָאה ןעמ ,ןַאמדלָאג ַאמע טריטסערַא ןעמ

 .ןעזָאלעגסױרַא ןוא טייצ עסיוועג א
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 .דשח רעדנעסקַאװ ַא -- .טסַאג רערעייט א
 םעד ןיא ,טײברַא ןיימ ייב ןעסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 רימ וצ טמוק ,"רעזײטרעװדַא לעשריוממאק ,, םעד ןופ םיפֶא םעיינ

 -עג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,עלעטעצ ַא טימ סיָאב יד ןופ רענייא וצ

 ןעועג זיא סָאד .וָאקינשעלאטס ןעמָאנ רעד ןעבירשעגפיוא ןעוו

 ןיא םירבח עטסעב ערעזנוא ןופ רענייא ,טסילַאיצַאס ַא ,סוד ַא

 ךיא .(34 שזדייּפ ןוא 18 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) קרָאיינ

 : דוס ַא טמארעגנייא רימ טָאה רע .םהיא וצ ןעגנַאגעגסױרַא ןיב

 רעשיסור רעניטכיוו ַא .ןעמוקעג זיא טסָאנ רעגיטכיוו ַא ---
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 ןייז טינ רעבָא זיא סָאד .ןַאמעללַא ךיז טפור רע .,רענָאיצולָאװער
 .רד וצ דנעװא טנייה יורפ רעייא טימס טמוק .ןעמָאנ רעניטכיר

 ,זיֹוה ןיא ןַאמרעגניא
 טפרַאדַאב ,ךילטנענייא ,ךיא בָאה ןע'ןאמרענניא יעגרעס .רד

 ַא טליּפשעג טָאה רע םירָאװ ,דנַאב ןעטירד םעד ןיא ןענָאמרעד

 ןעװעג זיא רע .עינָאלָאק רעשיסור רעזנוא ןיא עלַאר עניטכיוו

 .קרָאידינ ןיא ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס עשיסור יד ןופ רערהיפ רעד
 ןיא טרידוטשעג טָאה רע רעבָא ,סעדָא ןופ ןעוועג רע זיא ןיילַא

 -עלּפ טימ ןערָאװעג טעדניײרפַאב רע זיא ןעטרָאד ןוא ,ץייווש רעד

 רע .רענייז רעגנייהנָא רעסייה ַא ןערָאװעג זיא ןוא ןע'וואנאכ

 -יבַא ,(שיסור ףיוא) סרושטקעל ןעטלַאה טפָא זנוא ייב טנעלפ
 ,יורפ ןייז אקירעמַא ןיא ןעמוקענ זיא םהיא ךָאנ רעטעּפש ?לעס

 רפאיצאת טשיסור ַא ךיוא ןוא ,דפא= 2 ךיוא ,ןַאמרעגניא ַאננָש

 ו | .עקטַארקָאמעד
 וצ ןעמוקעג יורפ ןיימ טימ ךיא ןיב ,ָאזלַא ,דנעווא םענעי

 .(וינעווע ןָאטגניסקעל ןעבעל טירטס רעט112 ףיוא) סנַאמרענניא יד
 ,ןַאמ ןעכיוה א ;טסַאנ םעד טלעטשענרָאפ זנוא רַאפ טָאה ןעמ

 זנוא םהיא טָאה ןעמ ,,דרָאב עדנָאלב ַא טימ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןיא

 "רע ךיילג רעבָא זנוא טָאה ןעמ .,ןַאמעללַא סלַא טלעטשעגראפ

 שטייד ןָאעל רעטמירַאב רעד יו רערעדנא ןייק זיא סָאד זַא ,טרעלק

 טרָאװ םעד ןופ גנוצעזרעביא עשיזיוצנַארפ יד זיא "ןַאמעללא,,)
 -יורג ַא טליּפשעג רע טָאה ןעדהָאי עטד70 יד ןיא ךָאנ .(?שטייד,

 זיא רע .דנַאלסור-דיז ןופ ןערענָאיצולָאװער יד ןעשיווצ עלָאר עס

 עטשרע יד ןופ רעדילגטימ עטסשידלעה יד ןופ רענייא ןעוועג
 רעטמירַאב רעד ןופ ןערוגיפ-טּפיוה ייווצ יד ןופ רענייא ,ןעּפורנ
 ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ךָאנרעד .עיצַאריּפסנָאק רעקסנירעגעשט

 ןפוא ןענידריווקרעמ א ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןערענָאיצולָאװער יירד

 ןיא ,רעטעּפש .1879 ןיא עמרוט רעוועיק רעד ןופ ןעפָאלטנַא

 ן'ווָאנַאכעלּפ טימ ןעמַאזוצ ,ןעמונעג ?ייטנא רע טָאה ,ץייווש רעד
 -יטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא ,ן'דָארלעסקַא ןוא
 -ָאס יד ןעסקָאװעגסױרַא רעהכָאנ זיא סע רעכלעוו ןופ ,עּפורנ רעש

 ,רעטעּפש ךָאנ ןוא ; דנַאלסור ןיא גנונעווַאב רעטײברַא עשיטסילַאיצ

 .ןערָאװעג טריטסערַא רעדיוו רע זיא ,דנַאלסור ןיא
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 ךיז טָאה רע ואוו ,עגרָאטַאק ףיוא טקישרַאפ םהיא טָאה ןעמ

 -סױרַא םהיא ןעמ טָאה עגרַאטַאק ןופ .רהָאי ןהעצכעז טעשטומענּפָא

 ,ריביס ןיא טכיזפיוא יײצילַאּפ רעטנוא ןעניואוו וצ ףיוא ןעזָאלענ

 "וקעג רע ןיא ןַאּפָאי ךרוד ןוא ,ןעפָאלטנַא רע זיא ןעטרָאד ןופ

 -טנעהַאנ יד ןיא ןענַאטשעג זיא רע יו ױזַא ,אקירעמַא ןייק ןעמ

 ךיז טָאה ןאמרעגניא ןוא ,ן'װָאנַאכעלּפ טימ ןעגנוהיצַאב עטס

 -ניא טָאהעג רע טָאה ,טרידנַאּפסערָאק רעמיא ן'וװָאנַאכעלּפ טימ

 .סערדַא ס'ןַאמרעג

 .רימ רַאפ דנעווא רעמהענעגנא ןעטלעז ַא ןעוועג זיא סָאד

 -ינשעלאטס טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז עטשרע יד ןופ ענייא

 ןענעו ןעוועג זיא ,ןעדַאלנייא רימ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ן'ווָאק

 זַא ,ןעוועג דשוח בָאה ךיא ןעכלעוו .ָאקנעלַאװע ןעמָאנ ן'טימ םענייא

 ,טנרָאװעג ן'וװָאקינשעלאטס בָאה ךיא ,ןָאיּפש רעשיסור א זיא רע

 .ןעסיוו טינ ָאקנעלַאװע רָאט טסַאנ םעד ןענעוו זַא

 .ן'רעללימ טימ ן'שטייר טכבַארבעגנעמאזוצ ךיא בָאה רעהכַאנ

 -נעטשמוא יד רעטנוא זַא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא טָאה יורפ ןיימ

 טימ המוהמ יד .אקירעמַא ןיא ןעביילב טינ גנַאל שטייד רָאט ןעד

 סַאה רעד .שירפ ןעוועג ךָאנ זיא טיוט ס'ילניקעמ טנעדיזערּפ

 ,ךיוא ןעטסילַאיצַאס ןענעג ,ייז בילוצ ,ןוא ,ןעטסיכרַאנַא ןעגענ

 -טנענייא זיא עסַאמ רענַאקירעמַא רעד ייב .קרַאטש ןעוועג זיא

 -ור ַא ןעמוקעג זיא ָאד ןוא .דיישרעטנוא ןייק ןעוועג טינ ךיל

 רעשיסור ַא ; ריביס ןופ רענעּפָאלטנַא ןַא ,רענָאיצולַאװער רעשיס

 -ןעבמָאב ַא ןעסייהעג רענַאקירעמַא יד ייב טָאה רענָאיצולָאוװער

 -רהעפעג ַא רַאפ טרהעלקרע רשפא ן'שטייד טלָאװ ןעמ .רעפרַאוו

 קירוצ םהיא ןעמ טקיש רשפא ,טסייוו רעוו ןוא ,טסיכרַאנַא ןעכיל

 .ניהורמוא ןעוועג יורפ ןיימ זיא ,ָאזלַא ,.דנַאלסור ןייק

 ןוא ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג קנַאדענ רהיא טימ ןענייז רימ

 סָאװ זומ רע זַא ,ןע'שטייד ןענייצרעביא ןעמונענ ךיז טָאה רעלימ

 םעד רימ ןעבָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןערהָאפּפָא רעלענש

 .ףיש םוצ טיײלנַאב טסַאנ ןעביל

 ,רימ וצ ןעמוקעג ָאקנעלַאװע זיא רעטעּפש געט עכילטע טימ



: 

ר
 

 ק
 א

א

 

 א

א
ל
 

=
 
י

ט

 

 א

:5
 

א
 

 א
א
 

: 
א
 

2
 

8 

א
 

2 





 85 י ןעגנורעדנע

 -עומש .ךילטייד וצ ןעוועג זיא ץורית רעד .ךוב ַא ךָאנ טשרמולכ

 ; ןָאטעג גאז ַא גנולצולּפ רע טָאה רימ טימ גידנעס

 ?ןעוועג ָאד זיא שטייד זַא ,טינ סייוו ךיא טניימ רהיא ---

 ךיז רהיא טיה ,ךיא יו רבח ַאזַא ראפ

 רימ טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ןָאט רעד

 -עג רעשיסור רעד ןופ טנעגַא ןַא זיא רע זַא ,טניטעטשאב זיולב

 ןערישעּפעד וצ גיטכיוו ןעוועג זיא םהיא רַאפ ,ייצילַאּפ רעמייה

 .טינ טפָאלש רע זַא ,ןהעז לָאז יז ידכ ,ָאד זיא שטייד זַא רהיא וצ

 רערעגָאיצולָאװער רעד טימ טשימענכרוד ןעוועג זיא ָאקנעלַאװע

 עלַא ןוא ,ןעמונעג לייטנא רע טָאה ץלַא ןיא ,עינָאלַאק רעשיסור

 .ןעכוזַאב םהיא ןענעלפ עינָאלָאק רעד ןופ רעדילנטימ עניטכיוו

 -עװַאב רעד רַאפ טלעג ןעבענ ,ןייז דבכמ ,ןעדַאלנייא טנעלפ רע

 .טסילַאיצָאס רעניטעהט רענעבעגרעביא ןַא יו ןע'להק ךיז ןוא גנוג

 טָאה ןעמ .טאהעג טינ םהיא וצ ןעמ טָאה טקעּפסער ךס ןייק

 ,רעפָאלב לעקיטש ַא ןוא ןעשנעמ ןעטסוּפ ַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא

 -נייא םעד רע טכַאמ רימ ףיוא זַא ,ןענָאז געלפ ךיא ןעוו ,רעבָא

 םהיא םענ ךיא זַא ,ןערעפטנע וןעמ טגעלפ ,ןָאיּפש ַא ןופ קורד

 -עג רעקרַאטש דשח ןיימ זיא ,גָאט .ַא סָאװ ,רעבָא .טסנערע וצ

 -נעטשלָאפ ַא ןיא טלעקיווטנע ךיז טָאה דשח רעד ויב .ןערָאװ

 .ןחעז רעטייוו ןעלעוו רימ יוװ --- גנונייצרעביא עניד

5 
 ."רעזייטרעודַא לעשרױממָאק , םעד זָאלרַאפ ךיא
 -רעטרָאּפער ןיימ וצ דלזזעג יד ןערָאלרַאפ ךיא בָאה ךילדנע

 ןוא ,רָאטקַאדער-טּפױה םעד ,ן'טיַאר וצ ןירַא ןיב ךיא .טײברַא

 | .טרינגיזער
 ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,טרַאװרע סָאד בָאה ךיא ---

 גנוניטפעשַאב ןייק ךייא רַאפ זיא סע -- .לעכיימש ןעבילדניירפ

 .טינ
 רַאפ ןעביירש לעוװ ךיא זַא ,טכַאמענּפָא םהיא טימ בָאה ךיא

 טינ ןיא סָאד רעבָא .גנוטייצ רעד ןופ ענַאליײב רעניד'תבש רעד

 "נוז רעד רַאפ ןעביירש ןעמונעג רעדיוו ךיא בָאה .גונעג ןעוועג

 -רַאפ ַא טכַאמעג ןוא "ןָאס קרָאידינ, רעד ןופ עגַאליײב ס'נָאט
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 ערעדנַא ןופ ןעגנוטייצ עכילטע ןופ טאקידניפ ַא טימ גנודניב

 ,ןערישזנַארַא ױזַא ןעטפעשעגנ עניימ טלָאװעג בָאה ךיא .טדעטש

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ןופ ןעבעל םוצ גונעג ןעבָאה לָאז ךיא זַא

 ןעכַאז עשירַארעטיל .טינ תוכייש ןייק רוטארעטיל ע'תמא טימ

 -נעהבאנוא ,טימעג ןעיירפ ַא טימ ןעביירש טנָאקעג ןַאד ךיא טלָאװ

 .ןעגארפ-הנויח ןופ ניג

 טכַארברַאפ ןעדנוטש עיירפ עליפ ךיא בָאה טייצ עטשרע יד

 רַאפ -- לַאירעטַאמ ןעלמאז ןוא טדָאטש ן'רעביא ןהענמורַא ףיוא

 עשיטסילַאנרושז ןיימ רַאפ יװ טוג ױזַא ,ןעקעווצ עשיטסירטעלעב

 ,טײברַא

0 

 -- .סעפַאק ערהיא ןוא וינעווע עטייווצ עגידסלָאמאד יד
 .ןעפיט רָאּפ ַא

 טנעכייצרַאפ ןעכָאװ ענעי ןיא ךיא בָאה סעמעט עכילטע

 -עטכױלַאב-וז ,רעטיירב רעד ףיוא ןעגנוטכַאבָאעב עניימ ןופ

 -ַאכ רעדנַא ץנַאג א טָאהעג ןַאד טָאה יז .,וינעווע רעטייווצ רענ
 טָאה ןעסַאנ עניטייז יד ףיוא ןוא רהיא ףיוא .טנייה יו רעטקַאר

 סנעטסיימ רעבָא ,ןעשטייד לֶאצ עסיורג ַא ןענופעג ןַאד ךָאנ ךיז

 -ענ בור סָאד ןענייז רעניואוונייא ערענניא יד ,ןעשנעמ ערעטלע

 ןעמהעב ןופ ןעדיא טימ טשימעגכרוד ,ןרַאננוא ןופ ןעדיא ןעוו

 ןעבָאה ןעדיא עשיצילַאנ ןוא עשיסור .ןעיוו טדָאטש רעד ןופ ןוא

 טָאה רעבָא רעטקַארַאכ רהיא .ןעגנירדניירַא ןעמונעג ךיוא ןיוש

 ,עדנעדייר-שטייד ןופ ןעמוקַאב דנעגעג רעצנַאנ רעד ןוא וינעווע יד
 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא יז .ןעדיא רענעיוו ןוא עשימהעב ,עשירָאגנוא

 -ָאה ןעדיא עשיצילַאנ עטנענילעטניא יד ,סַאג עדנעדייר-שטייד א

 .שטייד טדערענ סנעטסיימ ךיוא ןעב
 -קַארַאכ רעד .ןעבעל-עפַאק רעגידעכָאק ךילמיצ ַא ןעוועג זיא סע

 יד ןופ טריּפָאק ןעוועג זיא עפַאק רעד ןופ ןוא זייּפש רעד ןופ רעט
 ,ךיוא --- םינהנמ ןוא םעטסיס יד ןוא ,סעפַאק רענעיוו

 --- ןינעווע רעטייווצ רעד ןעבעל טניואוועג ןַאד ןעבָאה רימ
 .רעטעביז רעד ףיוא ךָאנרעד ,טירטס רעט8 רעד ףיוא טשרעוצ
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 -עג ךיז טָאה עכלעוו ,עפַאק ַא ןיא ןענניירברַאפ טפָא ןענעלפ רימ
 -ַאק; .טירטס רעטיפ ןוא וינעווע רעטייווצ רענרָאק ן'טיוא ןענופ
 -ַאב רעד ןעכלעוו ,ןעמָאנ ַא -- ןעסייהעג יז טָאה "?ארטנעצ עפ

 רע ואוו ,עפַאק רענעיוו רעטמירַאב ַא ןופ ןעמונענ טָאה סָאבעל

 .(רענלעק ַא רעדָא) רעהעגנייא ןַא ןעוועג רהֶאי עכילטע זיא

 עטנַאקַאב עשטייד טָאהעג ךיא בָאה טפַאשרַאבכַאנ רענעי ןיא

 ןעפערט ייז טימ ךיז געלפ ךיא ןוא .,ןעטסילַאיצַאס יד ןעשיווצ

 -ייל ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןיא רעדָא עּפַאק רעד ןיא רעדעווטנע
 ,וינעווע רעד ןעבעל ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םואעסייל רָאב

 -ןָאיירק ןופ טקנוּפ-לעטימ רעד ןעוועג זיא ?לַארטנעצ עפַאק, יד

 -ריפ רַאפ רעמיטסָאק ןעכוז ןענעלפ סָאװ ,טייל עננוי --- ןעטנענַא

 םעד .רעדליב עשיפַארנָאטַָאפ טרעסערגרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,סעמ

 ,טסיזמוא ןעכַאמ טשרמולכ ןעמ טנעלפ טערטרָאּפ ןעטרעסערגרַאפ

 ,םַאר "םענעדלינ, ןעסיורג ַא ןעפיוק טזומענ "רָאנ, טָאה רהיא

 יא עמריפ רעד רַאפ יא טניולעג סָאד ןיוש ךיז טָאה ןעמַאזוצ ןוא

 ,טנעשזדייא ן'רַאפ

 -מַאזרַאפ ךילכעזטּפיוה ָאד ךיז ןענעלפ ןעטנעגַאדָאיירק עזיד

 -נַא ץנַאג ַא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז טגעלפ דנעוַא ןיא .,גָאטייב ןעכ

 ,םלוע רעד

 זיא ,טקרעמַאב ָאד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעּפיט יד ןופ רענייא

 -ַאמ ֹוצ ןעבָאה ביל טנעלפ רעכלעוו ,שטייד רעטיירדוצ ַא ןעוועג

 -ערעטניא ַא ןעװעג רעבָא זיא רע .סעיַאװַא ערַאברעדנָאז ןעכ

 בָאה ןַאד דָארג .ןעקנַאדעג עניטראנעגייא טימ ,גנוי רעטנאס

 רָאטקַאדער םעד .ןופ ןענַאטעילעפ ןעגעוו ףירב ַא ןעמוקַאב ךיא

 -ליבעג יד רַאפ גנוטייצ ַא) ?טּפירקסנַארט ןָאטסָאב , םעד ןופ

 ייוצ גנולײטּפָא עשירַארעטיל עסיורג א טימ ןעסַאלק ערעטעד

 טלעטשעגרָאפ שטייד ןעוַאקישט םעד בָאה ךיא .(ךָאװ ַא לָאמ

 יז טָאה ?ןילקנערפ ררעה, .ןיהַא טקישעגקעװַא ןוא עציקס ַא ןיא

 | .ןעסייהעג

 -ניס א ןעמונעג רימ ייב טָאה ּפיט וינעווע עמייווצ רעדנַא ןַא

 רעקיוומ ןעשטייד ַא טלעטשענרָאפ ךיא בָאה ןעטרָאד .טַאקיד
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 ןוא רעטרעטסיינעב ַא ןיא רע ניסיירד ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ

 ענייז ןופ רע טָאה הסנרּפ ןייק רעבָא ,רָאטיזָאּפמָאק רעטפיטרַאפ
 ןיא סערעטניא טּפיוה ןייז .סנָאסעל קיזומ טינ רע .טינ קרעוו
 -נטש עליפ .סעיציזָאּפמָאק ענענייא ענייז ןיא רעבָא טניל ןעבעל

 ןוא רָאלרַאּפ ןיא עטסָאבעלַאב רעד ייב רע טציז דנַאנַאכָאנ ןעד
 ּפֶא רע טציז טכענ ענעצנאנ ןוא ָאנַאיּפ רהיא ףיוא טליּפש
 -יא רעכיב נידנעזעל ןוא קיזומ גידנעביירש ,רעמיצ ןיא ךיז ייב
 רעדָא ,ןעקעטָאילביב עכילטנעפע ןיא טגרָאב רע עכלעוו ,קיזומ רעב
 .ןעשנעמ עטַאוירּפ ייב

 ,םירֶא רהעז טבעל רע ,גונעג טינ ךיוא רע טָאה סנָאססעל

 ןעלמַאזרַאפ סע ואוו ,עפַאק ַא ןיא רע טנניירברַאפ טייצ עיירפ יד
 -רעטַאעט רָאּפ ַא ,ןעטַארעטיל עשטייד ,ןעטנַאקיזומ עשטייד ךיז
 ןופ ןערָאיטקַא רֶאֹּפ ַא ןוא עסערּפ רעשטייד רעד ןופ רעקיטירק
 ,רַאנ ַא רַאמ םהיא טלַאה עינַאּפמָאק יד .רעטַאעט ןעשטייד םעד
 ,רעננייהנא רֶאּפ ַא טָאה רע .ןעשנעמ ןעשיטַאּפמיס ַא רַאפ ,רעבָא
 -לעה ןעלעוו םהיא ןעטלָאװ ןוא טנַאלַאט ןייז ןיא ןעביולג עכלעוו
 טדער רע .עװַאק סָאט א ףיוא םיוק ןיילַא ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעפ
 וצ וצ רע טפיױל טונימ עדעי .ן'רענגַאװ ןעגעוו ךילכעזטּפיױה

 טרהעלקרע ןוא ןעטקַאט רָאּפ ַא טליּפש ,עפַאק רעד ןופ אנַאיּפ רעד
 ךיז טקירד רע יװ ,גנוטיידַאב ?עשילַאקיזומ-שיּפָאזָאליפ , רעייז
 םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמָאנ רעד סָאד טמַאטש ןופרעד .סיוא
 ."רעטייווצ רעד רענגַאװ , : ןעבענעג

 םייה רעד ןופ סױרַא "רעטייווצ רעד רענגַאװ, טהענ לָאמנייא
 טראורע רע וואו ,זיוה עשטייד עכייר ַא ןיא גנודַאלנייא ןַא ףיוא
 -יא טהענ רע .טצוּפענסיוא זיא רע .ןָאסעל ןעטונ ַא ןענירק וצ
 ןופ .עדריוו סיורנ טימ ,ךָאד ןוא ,שינעלייא ןיא וינעווע רעד רעב

 לעדיימ עשטייד .ַא סיױרַא טמוק רעזייה עניאייברעד יד ןופ םענייא
 רעבָא ןעטלא ס'רעקיזומ םעד ןופ סעֶלָאּפ יד  .טנוח ַא טימ
 טיג רע .טייקמַאזקרעמפיוא ס'טנוה םעד ןעהיצ ,קָאר ,םענייר
 רעד ןיא סיר ַא טרעוװו עֶלָאּפ רעד ןיא ןוא --- ןוא גנורּפש ַא

 ,רעטלעפייווצרַאפ ַא זיא רערהעל-קיזומ רעד ."ד, ַא ןופ עמרָאפ

 טעמב רע יװ רענינייו טינ טלעפייווצרַאפ זיא לעדיימ יד ןוא

 ןוא םהיא ראפ ךיז יז טנידלושטנע ןעניוא יד ןיא ןערערט טימ
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 ס'רעטומ רהיא ןיא רהיא טימ ןעמוקניירַא לָאז רע םהיא טעב

 .סיר םעד ןעײנרַאפ ךיז טמענ לעדיימ יד .טגלָאפ רע .,זיוה

 טפַאשטנַאקַאב רעד ןופ .טנַאקַאב ייז ןערעוו טרַא ןעזיד ףיוא

 ס'לעריימ רעד .הנותח ַא ןַאמָאר םעד ןופ ןוא ,ןַאמָאר ַא טרעוו

 -יימ יד ןוא ,ןעֿבעל ַא טכַאמ ,ןערעמיצ טלַאה ,חנמלא יד ,רעטומ

 םעד ייז ןערעטענראפ עדייב .עלעטש ַא ואוו-ץענרע טָאה לעד

 סעלַא טימ םהיא טנרָאזעב ןעמ ,םהיא טלעכעק ןעמ ,רעקיזומ
 טציז רע רעדָא ָאנַאיּפ ןייז ףיוא טליּפש רע תעשב  .סעניטיונ

 .ןעהילפכרוד טינ גילפ ַא רָאט ,ןעטָאנ ענייז רעביא

 ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו ,דליב םעד ןיא

 -רָאװעגנָא רָאנ "שטעקס , רעד זיא ,טדעטש רענַאקירעמַא עכילטע

 טייז עשימָאק יד ןערָאװעגנ טכַארבעגפױרַא זיא ןעטרָאד .,ןעפ

 םעד ןופ ןעטייז עטנַאסערעטניא-תמא ןוא ערעטסנרע יד יוו רהעמ

 -רַאעב וצ ךַאז עבלעז יד ןעניז ןיא טַאהעג בָאה ךיא .רעטקַארַאכ/

 טימ ,טערטרַָאּפ ןעטנידנעראפ א םעד ןופ ןעכַאמ וצ ןוא ןעטייב

 ןינעווע עטייווצ עלעיצעּפס יד רעטנוא ןעבעל םעד ןופ ?עקיטש ַא

 לָאמנייק ןיא רעבָא ןַאלּפ רעזיד .טייצ רענעי ןופ ןעדנעטשמוא

 | .ןערָאװעג םיוקמ טינ

 ןוא רעטניינ רעד ןעשיווצ ,וינעוע רעטייוצ רעד ףיוא

 ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,זיוה ַא ןעוועג זיא ,טירטס רעטנהעצ

 .ךיז םכַאד ,רעטסעווש ייווצ --- רענַאקירעמַא עטלַא טניואוועג

 ט'נשרי'עג רהיא ןעבָאה ייז .םוטנענייא רעייז ןעוועג זיא זיוה יד

 -ַָאה ןעלַאטרַאװק ענעי ןיא רעדייא ךָאנ ןערעטלע ערעייז ןופ

 טציא .טּפױהרעביא ןעטנַארנימיא רעדָא ,ןעדיא ןענופעג ךיז ןעבי

 .דנעגעג ןעצנַאנ םעד ןיא סיקנעי עניצנייא יד ןעוועג ייז ענייז

 -ךיירטסע ןַא ןעועג טציא זיא טירטס עטניינ רענרָאק ףיוא

 רהעז ןעוועג ןענייז סנירענַאקירעמַא עטלַא יד ןוא ,עפַאק עשידיא

 .זױה ןופ ןעמוקסיורא ןעטלעז ןעגעלפ ייז .,ןופרעד ןעדירפוצנוא

 ןעטלאוו ייז יו יוזא ,טניואוועג ייז ןעבָאה רעטסיולק ַא ןיא יוװ

 ףיױא ןעו ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןעסילשרַאפ טלָאװעג ךיז

 .רעדנעלסיוא ןייק טניואוועג טינ ןעבָאה סָאנ רענעי

 ןעטייהלעצנייא עטנַאסערעטניא טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 -ֵנַא טימ ןעראוועג טנאקאב ךיא ןיב ךָאנרעד .ןעבעֿפ רעייז ןעגעוו
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 רענאקירעמא עטלא ןענעו -- טרָאס ןעזיד ןופ ןעטקאפ ערעד
 םעד ןופ ןעלייט ערעדנא ןיא ןעבילבענ ןענייז סָאװ ןעילימַאפ

 .לַאטרַאװק ןעשידיא ןעדנעסקאוו-לענש

 -ַאטשעג ןיא ,ליּפשייב םוצ ,טירטס רעטפניפ טסיא ףיוא
 .ןעסָאלשרַאפ ןעוועגנ רעמיא טעמכ זיא עכלעוו ,זיוה עטלא ןַא ןענ
 ןקז רענַאקירעמַא ןַא ןעמוק ןיהַא טנעלפ רהָאי ַא לָאמ ןייא רָאנ

 -רָאד ןענעלפ ייז .,רעטיילנאב עגנוי ייווצ טימ ניצכא רהֶאי ַא ןופ
 -ילשרַאפ רעדיוו זיוה יד ןוא ,ןעדנוטש רֶאַּפ ַא ןעננערברַאפ ןעט
 -פולסיוא רעניד ַא ןעמוק ךיוא טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןעס

 | .ןערעמיצ יד ןערעט

 -סע לעיר ףיוא "םוב , רעד ןעכיוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 -ענ זיא טדָאטש ןיא דנַאל ?עקיטש א ףיוא זיירּפ רעד ןוא ,טייט

 ןעמונענ ןעטנַאלוקעּפס עשידיא ןעבָאה ,ןעווייה ףיוא יו ןעסקַאװ

 רַאפ זיירּפ ַא ייז ןעטָאבנָא ןוא ,רעמיטנענייא עכלעזא ןעכוזפיוא

 -העידניצכַא רעד ןוא רעטסעווש ייווצ עטנַאמרעד יד ,ץַאלּפ רעייז
 .ןפרעד ןערעה טלָאװעג טינ טייצ עננַאל ַא ןעבָאה ןקז רעגיר
 .ןעראוועג טפיוקרַאפ םוטנענייא סָאד ועבָא זיא ףוס-לכ-ףוס
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 -יא 8 -- .ןעלַאטראװק-ןעטנַארנימיא יד רעכיא ןעריצַאּפש
 --- ,רעלדעּפ-ךוב רעשינעילַאמיא ןא --- .עילימַאפ עשיד

 ,"םינתח ס'יננעפ,

 -ןעטנארנימיא יד ןיא ןעננערבראפ ךיא נעלפ טייצ ךס ַא
 ןיא ןוא ,ןעשינעילַאטיא ןוא ןעשידיא םעד ןיא --- ןעלַאטרַאוװק
 ןיא ךיא ;ןעסקאוו ןעמונענ ןאד טָאה רעכלעוו ,ןעשיכירג םעד
 לָאמא ןוא ;ןעשימהעב ,ןעשיריס ,ןעשידעווש ,ןעשינעמרַא םעד

 -ַאּפשמורא נעלפ ךיא ןילקורב ןופ לאטראווק ןעשיליוּפ םעד ןיא

 -ענ ןעדניבראפ ,סרָאטס ,סעּפַאק עגיטרָאד יד ןעכוזאב ,ןעריצ

 .ןעשנעמ ײלרעלַא טימ ןעכערּפש

 רימ ;ייברעד קעווצ ןעלעיצעּפס ןייק טַאהענ טינ בָאה ךיא
 ןעניבראפ-ליפ םעד ןיא סערעטניא רעניײמענלַא ןַא ןעניוצעג טָאה
 סָאד ךיא ?עװ לָאמַא זא קנַאדעג ַא ןוא ,קראי וינ ןופ ןעבעל
 סָאד זיא ,םעד ץוח א .,לאירעטַאמ ןעשירארעטיל סלַא ןעצונסיוא
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 טונ ,/זייסרעסקע, ןֹוא ביירטראפ-טייצ רעמהענעגנא ןא ןעוועגנ

 ,טנוזענ ן'ראפ

 ךיא געלפ ,ןואט-ןואד ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןעטלא םעד ךרוד
 ,טפָא ץנַאג ןעריצַאּפש

 ןעטַאנָאמ ענעי ןיא בָאה ךיא סָאװ רעדליב יד ןעשיווצ

 ךיא רעכלעו טימ עילימאפ א ןעוועג זיא טנעכייצרַאפ ןעטרָאד

 טפעשעג-םירפס ס'ןעגָאבנעלעגנעצַאק ךרוד ןעראוועג טנאקאב ןיב

 -ַאק רעבלעז רעד ןיא סָאד .ןעלע ןעבעל ,טירטס לענַאק ףיוא
 םעד ןיא טנָאמרעד זיא רעכלעוו ,ןַאמסדנַאל ןיימ ,ןעגָאבנעלענעצ

 ךיז ןענעלפ רָאטס ןיא םהיא ייב ,(2374 שזדייּפ) דנַאב ןעטייווצ
 ןעכוזַאב םהיא נעלפ ךיא ןוא ,ןעשנעמ ענעדיישרַאפ ןעמוקנעמַאזוצ
 .טפָא ץנַאג

 טימ ןַאמ א ןופ ןענַאטשַאב זיא עילימַאפ עדנעפערטַאב יד

 ייז .ןהעצפופ רהָאי ַא ןופ ?עדיימ ַא ,רעטכָאט ַא טימ ,יורפ א

 אקירעמא ןייק ןעמוקענ ןענייז ייז ןוא ,סעדא ןופ ןעוועג ןענייז

 ענעי ןיא ןעמוק ךילנהעוועג ןענעלפ ןעטנַארנימיא יװ םינ רָאנ

 -ויז ייֵז .סאלק ןעטייווצ ן'טימ ןערהָאפענ ןענייז ייז ,ןעטייצ

 עכילטע טכַארבעגטימ ןעבָאה ייז ןוא ,טעדיילקעג טוג ןעוועג ןענ

 םייה רעד ןיא טָאה ןַאס רעד .ןעכַאז טימ סנעטסאק עסיורג
 םהיא טָאה טיוט ס'רעטָאפ ןייז ךָאנ .טפעשעג ןעסיורג א ט'נשרי'ענ

 ןעטארעגנ ייז ןעמ טָאה ,"ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ, ןהענ ןעמונעג
 רעד ןיא ןערהָאפקעװַא ,ןענעק ןעלעוו ייז ל?יפיוו ןעועטַאדוצסױרַא
 ןעבָאה ױזַא ןוא .טפעשענ ַא ָאד ןעכַאמ ןוא "הנידמ רענעדלָאנ,

 -ענ ַא ןעכַאמ ןענעװו טקנוּפ םעד זיב סנעטסנינייו .,ןָאטעג ייז
 ,אקירעמא ןיא טפעש

 ןופ ריטרַאװק א ןעמונעג ייז ןעבָאה ,קרָאי וינ ןייק גידנעמוק

 וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,טסניד ַא ןוא סמור עכילטע

 ךיז טָאה ןַאמ רעד .רענייטש ןעשימייה רעייז ףיוא ןערהיפ

 רלודעג ןייק רעבָא טָאה רע .שילננע ףיוא רערהעל ַא ןעגנודעג

 טנערעלעגסיוא רערהעל םעד רע טָאה .ןענרעל וצ טאהעג טינ

 עשביה ןעליּפשרַאפ םהיא ייב טגנעלפ רע ןוא "?עקָא , ןעליּפש
 ,ןעמוס



 ויפ עב תכ ןעבעל ןוימ ןופ רעמעלב

 -טנארגימיא עטריזינַאקירעמַא ןַא ןעננודעג ךיז טָאה יורפ יד

 רהיא טָאה יז .ןעסַאג יד ןעזייוו ןערהיפ רהיא לָאז סָאװ ,עק
 רעהכַאנ טָאה "ןירעטיילגַאב, יד ."ןירעטיײלגַאב ןיימ , ןעפורעג

 -עג רהיא ןעבָאה ייז ; ןעקנורטענ ןוא ןעסענעג ,טניואוועג ייז ייב
 ַאי ךיז טָאה יורפ יד .רהיא ףיוא טדנעּפסענ ,רעטַאעט ןיא ןעמונ
 עכלעוו ,סעט'רבח ףןעגָארקעג ָאד טָאה יז .שילגנע טנערעלעג

 ףיוא ןערעפטנע ייז טגעלפ יז ןוא שילגנע ןעדייר רהיא וצ ןענעלפ

 .שיסור
 ערעייז ןופ רעוו ןוא ,ןעשנעמ עגיצרעהטונ ןעוועג ןענייז ייז

 ."ןעגרָאב , ייז ייב טגעלפ ,טלעג טפרַאדעג טָאה סע עטנַאקַאב

 -עג ייז ןעבָאה םיבורק יד ןוא ,םיבורק טָאהעג ָאד ןעבָאה ייז
 עטשרע יד ןַא ;טלעג רעייז ןעװעלכַאטרַאפ ייז םורָאװ ט'רסומ

 "ןיב ַא ןעפיוק וצ .ןהעז ןוא גרַאק ןעבעל טפרַאדַאב ייז ןעבָאה טייצ

 ןיא טפומענסױרַא ןעבָאה ייז .ןענרַאק טוואורּפעגנ ייז ןעבָאה ,סענ

 ַא ןהֶא ןעבעל וצ עבָארּפ ַא טכַאמענ ןוא ריטרַאװק רערענעלק ַא

 ץֹוחַא .ךילגעמנוא ןעוועג יורפ רעד רַאפ רעבָא זיא סָאד .טסניד

 ַא סעּפע טיוטס דנערג ףיוא ןהעזרעד יז טָאה רעמָאט :םעד

 סָאד יז טָאה ,ןעלעפעג רהיא זיא סָאװ ,עטכָאמש ַא רעדָא דיילק

 ןוא ,ןעזייּפש עטסעב יד טימ לופ ןעוועג זיא בוטש יד .טפיוקעג

 .טסעג ןעוועג ןענייז דנעווַא עלַא

 קָאלב ניסיירד ייב סופדוצ ןעגנַאנעג יורפ יד זיא לָאמ ןייא

 ן'פיוא רעבָא יז טָאה .ריעפ-רַאק טנעס ףניפ ןערָאּפשוצנייא םוא

 .ןעליקוצּפָא ךיז רעכָאפ ַא ףיוא ראלאד יירד טדנעּפסעג געוו

 רעד .עמוס עשביה ַא טגרָאבעג ייז ייב עטנַאקַאב ןעבָאה ךיוא

 טָאה ןעמ ןוא ינעּפ ַא ןהֶא ןעבילבעג ןענייז ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 ייז ןאוו ,סעדָא ןייק קירוצ ןעקישקעװַא זיא סע יוװ ייז טזומעג

 ,םיבורק עדנעבאהי-ליואוו טָאהעג ןעבָאה

 טייצ רעבלעז רעד םורַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעּפיט יד ןעשיווצ

 -דעּפ ַא ןעוועג זיא ,לַאטרַאװק ןעשינעילַאטיא םעד ןיא טנענענַאב

 ןייז ןעבעל גידנעהעטש .ךַאלכיב-השעמ עשינעילַאטיא ןופ רעֿכ

 -וצ ןעגעלפ עכלעוו ,תושעמ ןעלהעצרעד ןייֵלַא רע טנעלפ עלעגעוו

 ,דוארק ַא ןעביילקנָא ךיז טנעלפ סע ןעוו ןוא ,רערעהוצ ןעהיֵצ
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 -ביב ענייז ןופ תושעמ יד זַא ,ןערעכיזרַאפ ןעמהענ ייז רע טנעלפי
 -רעד ייז טָאה רע סָאװ ,יד יוװ רעטנַאסערעטניא ךָאנ ןענייז ךַאל
 ןייז ןעפיוק וצ ןעדיירוצ ייז רע טנעלפ טרַא ןעזיד ףיוא .טלהעצ

 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןעלטימ ענייז ןופ רעטייווצ א .הרוחס

 ןוא ,ןַאמָאר א ןופ ביֹוהְנֶא םעד ןעלהעצרעד ייז טגעלפ רע סָאװ
 : ןעגָאז רע טגעלפ ,"עטכידעג עטכער ,, יד וצ ןעמוק טנעלפ רע ןעוו

 ןעזיד ןיא ןעניפעג רהיא טעװ ןעוועגנ זיא רעטייוו סָאװ;

 ."ךוב ןעגידריווקרעמ

 ךיא בָאה םהיֵא ךרוד ןוא ,רעצעזרעביא ןַא ןענופעג בָאה ךיא

 ,ךערּפשעג ַא טָאהעגנ רעלהעצרעד םעד טימ

 ַא טימ ,גנוי רעקנילפ רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא רע
 -לעוו ןיא ,ןעזַארפ-ןעמולב טימ ,טפַארק-סננודליבנייא ערַאבטכורפ

 .עיזעאּפ לעקיטש עניד'השקשנ א טנעגעגַאב טפָא ךיז טָאה סע עכ

 -סיֹוא ךיז טָאה רעכלעוו ,דיא ַא ,רעדיינש רעניאייברעד ַא
 םעד טָאה ,רעמיטסָאק ענייז ןופ שינעילַאטיא ןעדייר טנערהעלעג

 ,רענגיל ןעטסערנ םעד סלַא טריזירעטקַארַאכ רימ רַאפ רעלהעצרעד
 .ןהעזעג זיא סע ןעוו טָאה רע סָאװ

 -ענ רע טָאה --- ,ָאטינ םהיא ןיא זיא טרָאװ רָאװ ןייק ---
 עניצנוק ַא רַאפ סָאװ ןערעה טפרַאדַאב טָאה רהיא ןוא --- ,טנָאז

 ! סנעגיל

 ךיוא ןענייז ייז ןוא ,ןליּפשייב רֶאֹּפ ַא ןעבעגעג רימ טָאה רע

 .עיזעָאּפ קנופ ַא טימ ךיוא ,עטנאסערעטניא ןעוועג

 "רע ערעננעל ַא ףיוא טײברַאעג ךיא בָאה טייצ עסיווענ ַא
 יננעפ) "סרָאטויס רָאה דנע יננעפ , ןעמָאנ םעד רעטנוא גנולהעצ

 ןעסיוועג ַא ןעלעטשרָאפ טלָאװעג בָאה ךיא .(םינתה ערהיא ןוא

 -עמ ןעּפיט ענעדיישרַאפ ,לעדיימס עטארייהראפ-טינ א ןופ ּפיט

 -נובעלכרוד ערהיא ןֹוא רהיא וצ ט'נכדש'ענ ךיז ןעבָאה סָאװ ,רענ

 ןיא טייברַאעג ךַאז רעזיד ףיוא בָאה ךיא .ךודיש ןעדעי ייב ןעג

 -ענ בָאה ךיא .טייצ וצ טייצ ןופ --- ןעדנוטש עטמיטשאבנוא עיירפ

 -רַא רעד וצ טסנרע ןעמענ ךיז ךיא לעוװ טייצ רעד טימ זַא ,טביולג

 עכלעוו ,ךַאז עשירַארעטיל עטגידנערַאפ א ןעגניירבסױרַא ןוא טייב
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 רעד .ךוב ןערעדנוזַאב ַא סלַא ןעכילטנעפעראפ ןענעק לָאז ךיא

 - (=.ןערָאװענ טרהיפעגכרוד טינ לָאמ ןייק רעבָא זיא ןַאלּפ
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 .רוועפעל ןיוודע --- .?רוטַארעטיל-ךָאק,

 -סיוא ןַא ןַארַאפ זיא רעלעטשטפירש עדנעדיירישילננע ייב

 ןעכָאק וצ סָאװ ןייז לָאז סע לעטימ ַא) "רעליאב-טאּפ , קורד

 טוט ןעמ עכלעוו ,טײברַא עגיליב ףיוא טהעג סָאד .(ּפָאט ןיא

 ףיוא געט יירד טלײטענּפָא ,ָאזלַא ,בָאה ךיא .חסנרּפ בילוצ רָאנ

 לעװ ,טנעכערעג ךיא בָאה ,טייצ ענירעביא יד ,"סרעליָאב טַאּפ ,

 "וֵאב טַאּפ , יד בָאה ךיא ,רוטַארעטיל רע'תמא וצ ןעבענּפָא ךיא

 ,טפיג יו טסַאהעג "סרעכ

 טגאז לָאמ ןייא .ןעכוזַאב טּפָא ךימ טנעלפ רוועפעל ןיוודע -

 : רימ וצ רע
 ךייא לעוו ךיא .ןַאהַאק ,"סרעליַאב טַאּפ , יד קעווַא טפרַאװ ---

 "יירש טָּפרַאד ּדהיא סָאװ ,סָאד טביירש ןוא טלעג לעסיב ַא ןעהייל

 .ןעב
 ןַאד זיא סָאװ ,ראלאד טרעדנוה ףניפ טגרָאבעג רימ טָאה רע

 רע טָאה ייברעד ןוא ,טנייה יו עמוס ערעסערג ?יפ ַא ןעוועג

 טעװ ,ןהעגסיוא טעװ סָאד ןעוו זַא ,שינערעהוצנָא ןעבעגענ רימ

 | .ךָאנ ןעהייל רימ רע

 ףניפ יד רעבָא .,ןַאמָאר ַא ןעביירש ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 גידנעציז .טפַאשרַאפ טינ עהור ןייק רימ ןעבָאה ראלאד טרעדנוה

 בָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג רעמיא ךיא נעלפ שיט-ביירש ןיימ ייב

 ,ןעכָאװ ייווצ ,ךָאװ א קעװַא ןיוש זיא סע זַא ;טלענ טנרָאבעג

 .ןָאטעגפיױא טינרָאג ,ךיז טכַאד ,ךָאנ בָאה ךיא ןוא ,ןעכָאװ יירד

 רענעטלַאהעגקירוצ ,רעגידוועמעש ַא ךיא ןיב ןעכַאז עכלעזַא ןיא

 יד .זיא סע ןעמעוו ייב טגרָאבעג בָאה ךיא ןעוו ןעטלעז .שנעמ

 ביוא ,ןעטָאש ַא יו טנלָאפרַאפ ךימ ןעבָאה --- 500 --- רעמיצ יירד

 טצעזרעבוא גנולהעצרע יד ךיא בָאה רעמעּפש רהָאו עכולטע טומ (*

 רעטנוא ,ןערָאװעג טקורדעגּפָא זוא יז ןוא ,שידיא ףיוא טייברַאעב ןוא

 ."םינתח ס'יננעפ , ןעמָאנ םעד



 ןעגנורעדנע
248 

 בָאה ,הרצ "רעליִאב ֿטַאּפ , רעד ןֹופ ןערָאװעג טיײרּפַאב ןיב ךיא

 -טרעדנוה-ףניפ ַא ךיז ףיוא ןעמונעגפיורַא ץַאלּפ רהיא היוא ךיא

 .הרצ ראלאד

 רע ןעו .רעכיליירפ ַא ,שנעמ רעכילדניירפ .ַא זיא רוועפעל

 רע .רעמיא יװ ,ןעפיטש רע טנעלפ ,ןהעז זנוא טימ ךיז טנעלפ

 ייז טימ ןוא ,רעטרעוו עשיסור רֶאּפ א טנערעלעגסיוא ךיז טָאה

 ןעלעפעג םהיא זיא ץְלַא ןופ רהעמ .,ןעסירנַאב זנוא רע טנעלפ

 ,(שיסור ףיוא --- ןעזדניל) "ַאציוועשטעשט , טרָאװ רעד ןעוועג

 : ןעגָאז רע טגעלפ .שימָאק רהעז ןעוועג םהיא זיא גנַאלק רעד

 -עשטעשט ,וָאללעה !ַאטוינַא ,וָאללעה ! ןַאהַאק ,וָאללעה ---

 ! ַאציוו

 רענעלּפ עשירַארעטיל ענייז ןעגעוו ןעלייצרעד רימ טנעלפ רע

 -נוה ףניפ ענייז זַא .עניימ ןעגעוו ןעלייצרעד םהיא געלפ ךיא ןוא

 טרעטשעג ןוא טסַאל א יו רימ ףיוא ןענעפעג ןענייז ראלאד טרעד

 .ןעוועג דשוח טינ רע טָאה סָאד ,ןעקנַאדעג עניימ



 .לעטיּפַאק רעטניינ

 ."סטרעוװרָאפ , ןיא קירוצ
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 ןָא ביוה ךיא -- .ןהעגקעװַא ןיימ ךָאנ רהָאי רעטשרע רעד

 .ץַאק .מ -- .קינזער -- .עיצקַאדער יד ןעכוזַאב וצ

 .ןיסעיל .א -- .רעללימ .ל -- .ןייּפ םקַאמ --

 -רַאװק ןעשידיא םעד ןיא ןעריצַאּפש עניימ ןופ םענייא ףיוא

 ,ךיא בָאה ,ָאד ןעטלַאה רימ רעכלעוו ןענעוו טייצ רעד ןיא ,לַאט

 ייוװצ טימ םנענעגַאב ךיז ,/סטרעװרָאפ, םֹוצ געוו ןיימ ףיוא

 -עגַאב רעזיד ןופ טַאטלוזער רעד ןוא ;ןעסָאנעג "סטרעוורָאפ ,

 } גנוטייצ רעד וצ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעוועג זיא שינעג

 רעבָא ןיא טשרעוצ  .רָאטקַאדער רהיא ןערָאװעג רעדיוו ןיב ךיא

 ןעגנוהיצַאב עניימ טימ ןערעוו טנַאקַאב לָאז רעזעל רעד ניטכיוו

 קעװַא ןענייז סָאװ רהָאי ףניפ עּפַאנק יד ןיא "סטרעוװרָאּפ , םוצ

 רעד ןיא סָאװ ,םעד טימ ןוא ,ןעזָאלרַאפ םהיא בָאה ךיא טניז

 .גנוטייצ רעד טימ ןעמוקענרָאפ זיא טייצ
 ןענַאטשעג ךיא ןיב ,רהעפעגנוא ,רהָאי רָאֿפ עטשרע יד

 יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ן'רעללימ ,7 טימ .ןעטייוו ןופ טולָאסבַא

 ןוא ,"ןָאשיירעדעפ סערּפ סטרעוװרָאפ , רעד ןיא רוניפ עלַארטנעצ

 רעביירש רעטסניטכיוו רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע'ניסעיל .א טימ
 רימ .טייצ וצ טייצ ןופ ןהעז ךיז ךיא געלפ ,גנוטייצ רעד ןיא

 ןעגניטימ יד ףיוא רעבָא ,רעמיא יװ ,טעדניירפַאב ןעוועג ןענייז

 ,רנעזעוונָא ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיב "ןָאשיירעדעפ , רעד ןופ

 -נעמַאזוצ יד .ןעמוקעגניירַא טינ ךיא ןיב עיצקַאדער רעד ןיא ןוא
 ,דנַאב ןעטירד העז) "ןָאשיירעדעפ סערּפ , רעד ןיא ןעסיוטש
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 ךָאנ ןענייז (ףוס ן'זיב 408 ןוא 489 ןופ דנע זיב 475 סעשזרייפ

 םָאה ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןיא .ןורכז ןיימ ןיא שירפ וצ ןעוועג

 עכילטע .גנונעװַאב רעד ןופ רעטייוו סָאװ ןייז טלָאװעג רימ ךיז

 עמהענעגנַאנוא יד ןופ טייקפרַאש יד זיא רעבָא רעטעּפש טַאנָאמ

 ןעקנעב ןעמונעג בָאה ךיא .טּפמעטענּפָא ןעוועג ןיוש ןעגנורַאפרע

 דנעבא} םעד ןופ ןעטסינָאילעד יד ךָאנ טינ --- ןעסָאנעג יד ךָאנ

 םזינָאילעד םעד ןעבָאה רימ עכלעוו טימ ,יד ךָאנ רָאנ ,"טאלב

 ,טעדנירגעג "סטרעוװרָאפ , םעד ןעמַאזוצ ןוא ןעמַאזוצ טפמעקַאב

 ןוא עיצקַאדער יד ןעכוזַאב וצ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ךילדנע

 .טסַאג רעטפָא ןַא ןערָאװעג ןעטרָאד ךיא ןיב זייוװכעלסיב

 -עג "סטרעוורָאּפ , םעד ןעבָאה רימ וואו ,טירטס ןיעוד ןופ

 ףניפ רעביא רָאטקַאדער ןייז ןעוועג ןיב ךיא ואוו ןוא ,טעדנירג

 ףיוא ואוו"ץעגרע טפומעגסױורַא רעהכַאנ גנוטייצ יד טָאה ,טַאנָאמ

 ןופ םייוו םינ ,טירטס יטסירק ףיוא רעהכַאנ ןוא ,ייוודָארב-טסיא

 ,ךילטייד ךיא קנעדעג טירטס יטסירק ףיוא עיצקַאדער יד .,ֿפענַאק

 ךיז טָאה יז .טפָא ץנַאנ ןעמוק ןיוש ךיא נעלפ ןיהַא םירָאװ

 ,לעבלוש ַא ןעוועג ןעטרָאד זיא רעהירפ .דרַאי ַא ףיוא ןענופעג

 ַא טימ ,עניד'הרצ א ,עניילק ַא ,עדייבענ עגישזאטע-ךייא ַא

 רָאלק ץנַאג ךיוא קנעדעג ךיא .(ךַאד ןיא ןעביוש) ?טייל-יַאקס,

 ךיא ןוא ,טייבראעג ןעבָאה רעצעזטפירש יד וואו רעמיצ םעד

 ,רעצעזטפירש יד ןופ ןַאמרָאפ ןענידסלָאמַאד םעד ,ן'קינזער קנעדעג

 יו קנעדענ ךיא .,?סטרעװרָאפ, ןיא םויח דע טייברא רעכלעוו

 גנייל יד ןעטסעמּפָא ןוא לעקירטש ַא טימ ןהענמורַא טנעלפ רע

 ןיא) םייה רעד ןיא .ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ יד ןופ ץַאז םעד ןופ

 ןוא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןעוועג רע זיא (קסנימ

 נידנעטייברא .ריביס ןיִא טקישרַאפ םחיא ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ

 ןעלהעצרעד רימ רע טנעלפ סעשזדייַפ-"סטרעוורָאפ , יד רעביא

 ןיא רע עכלעװ טימ ,ןערענָאיצולַאװער עטמהירַאב יד ןעגעוו

 ,ריביס ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב

 -ענ ןַאד ןעבָאה סָאװ ,רעצעזטפירש ערעדנַא יד ןעשיווצ

 רע ןוא ,קנערפ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעננוי א ןעוועג זיא טײברַא
 .זנוא ייב טנייה ךָאנ ךיוא טײברַא

 עיצקַאדער רעד ןיא רעטייבדַאטימ עגידייסניא יד ןעשיווצ
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 רע טָאה רעטעּפש) שטיװָאזילע ,ןייּפ סקַאמ ןענופעג ןַאד ךיז טָאה
 ןערהָאי יד ןיא זיא רעכלעוו ,ץַאק .מ ןוא (רָאטקָאד ףיוא טנידנעעג
 ןופ רענייא ןעוועג ןעטסיכרַאנַא יד טימ תומחלמ ערעזנוא ןֹופ

 ,רעזייק ןעמָאנ ן'טימ ןטמ רעננוי ַא ןוא ,רערהיפ ערעייז
 ךָאװ רעד ןיא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ן'צַאק

 עשידיא ןופ רהָאפנעמאזוצ םעד ףיוא ,1889 סאמטסירק ןופ

 ןעכלעוו ןופ ,טירטס דנערג ףיוא ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילשיצַאס

 העז) "גנוטייצ רעטייברא, יד ןעסקַאװענסױרַא זיא זנוא ייב

 ןיא ןעמוקענּפָארַא זיא רע .,(128--1 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד

 רע ןוא ,טיַאפ ןעטכער ןיא ןעטלַאהענ ןעבָאה רימ ןעוו אקירעמַא
 רימ ןענייז ,ָאזלַא .רעננעג ערעזנוא וצ ןענַאטשענוצ ךיילנ זיא

 ןיא ָאד .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ רעדייא "זנורב , ןערָאװעג

 598 בָאה ,ה'יפה יטסירק ףיוא ,עיצקַאדער "סטרעוורָאפ , רעד
 רהעפעננוא זַא ,טסייה סָאװ 2400 וצ טנעהָאנ ןעפָארטעג םהיא

 טנַאקַאב לָאמנייק שטָאכ ,"ט:--סוצ , ןעוועג רייט ;טכייז רהָאי ןהעע

 .ןעוועג טינ
 -ךָאפ , ןופ עיצקאדער רעד ןיא נידנעמוקניירַא ,לָאמנייא

 ךַאד םענרעזעלנ םעד רעטנוא טציז רע יו נידנעהעז ןוא "סטרעו
 ןופ טייז עשיטסירָאמוה יד טלהיפרעד ךיֹא בָאה ,טייברא ןוא
 .האנש רעלעיציפָא רעזנוא

 ןיוש זיא סע ביולנ ךיא --- םהיא וצ ךיא נָאז --- ,זַאק ---
 .זנורב ןייז וצ ןערעהפיוא ןעלָאז רימ טייצ

 .טנעה יד טקירדענ ךיז ןוא טכַאלוצ עדייב ךיז ןעבָאה רימ
 ,"טנאקאב , יא ןערָאװעג ?עיציפָא רימ ןענייז טרַא ןעזיד ףיוא
 ,"דניירפ-טוג , יא

 רעללימ טשרעוצ זיא ,"סטרעוורָאּפ, ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו
 ןערָאטקַאדער יד ךיז ןעכָאה ךָאנרעד ,רָאטקַאדער רעד ןעוועג

 ,ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ ןיקטעמַאז טָאה טייצ עסיוועג ַא .,ןעטיבעג

 ןעו .לָארטנָאק יד ןעמונעגרעביא רעללימ רעדיוו טָאה ךָאנרעד

 רעללימ ןיא ,טירטס יטסירק ןיא עיצקַאדער יד ןעכוזַאב געלפ ךיא
 .רָאטקַאדער רעד ןעוועג

 ןעוו ,ןַאד ןליפַא רעבעג-ןָאט רעד ןעווענ רע זיא ךילטנעגייא
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 טָאה רע .,רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעלעיציפא רעד

 רעד ןיא ןוא "סטרעװרַאפ ןיא .,(טַאקָאװדַא) ָאָאֹל טריציטקַארּ

 ַא טליּפשעג רעמיא רעבָא רע טָאה טפאשלעזענ "סטרעוורָאפ ,,

 .עלָאר עדנעטייל

 ןוא עשימעלָאּפ ךיוא ןוא סלעירָאטידע ןעבירשעג טָאה ןיסעיפ

 עגינעוו ץנַאג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןעלקיטרַא ערעדנַא

 ןעבָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא ייס ,אקירעמַא ןיא ייס רעביירש עשידיא

 רע .רעקנעד סלַא ןעטייקניהעפ יא ,טעָאּפ םֵּכַא טנַאלַאט יא טאהעג

 "בוּפ ןייז טימ יא רעדיל ענייז טימ יא ןעמָאנ א טכַאמעג ךיז טָאה

 .עזָארּפ רעשיטסיציכ

2 

 דּפסה ַא -- ."םטרעוורָאפ , ן'ראפ ןעביירש וצ ןָא ביוה ךיא

 .עפַאק ס'קירעה -- .ןעשטיװעזבָאד ךָאנ

 -רָאפ, ן'רַאפ טשרעוצ ךיא בָאה ,רימ טפערטַאבנַא סָאװ

 ןיוש עיצקַאדער יד געלפ ךיא ןעוו ןליפַא ,ןעבירשעג טינ "סטרעוו

 .ךיוא ןעביירש ןעמונעג ךיא בָאה רעבָא זייווכעלסיב ,ןעכוזַאב

 ןיא טקורדעג בָאה ךיא סָאװ ךַאז עטשרע יד זַא ,ביולג ךיא

 -ענ ןיא ,עיצקַאדער יד ןעזָאלרַאפ בָאה ךיא טניז "םטרעוורָאפ

 ןעטנַאקַאב ַא ,ןעדיא ןעטנַאסערעטניא ַא ףוא דּפסה ַא ןעזעוו

 ןערעטלע ןַא ,םיליכשמ עטלַא יד ןופ רעערבעה ןוא טסידומלת

 רַאפ טייצ רעסיוועג ַא טימ .,שטיװעזבָאד ןעמָאנ ן'טימ ןעשנעמ

 גנורעדליש ַא טקורדעג ןוא ,טכוזַאב םהיא ךיא בָאה טוט ןייז

 ןעבעל ןעצנַאג םעד .,"רעזײטרעװדַא לעשריומאק , ןיא םהיא ןופ

 ןוא ארמג יד ןעשרָאפ ןוא ןערידוטש ןיא טכַארברַאפ רע טָאה

 -ַאב עכילטפַאשנעסיװ ַא טָאהעג טָאה טײברַא ןייז .ך"נת םעד

 טבעלעג רע טָאה ,טינ רעבָא ךיז טלהָאצעב טײברַא ןייז .גנוטייד

 ןוא ,לעשיט ןעגיד'הרצ א ףיוא ןעביירש טנעלפ רע .טיונ ןיא

 ןעכיורבעג רע טגעלפ ,שיט-ביירש ַא ןופ ךעלעטסעק יד טאטשנא

 -ָארּפ ןעגנערב טגעלפ בייוו יד עכלעוו ןיא ,סגעב ענעריּפַאּפ יד

 ןיא ,טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ןעוו ,ירעסָארג רעד ןופ ןטטקוד
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 רעדעי ,עכלעזַא ךעלעקעז לייצ רעצנַאנ ַא ןענעלענ םהיא ןעבעל
 ,טפירשרעכיא ןערעדנוזַאב א טימ

 ןעברָאטשענ זיא רע זַא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ָאזלַא

 סע ןוא ,דּפסה א ןעבירשעגפיוא ךיא בָאה ,(1900 ,רַאונַאי ןיא)
 ,"םטרעוורָאפ , ןיא ןערָאװעג טקורדענּפָא זיא

 ךָאנ םידּפסה וצ ךָאנ ןעמ זיא גננונעווַאב רעד ןיא זנוא ייב

 ,ןעשנעמ ךָאנ ןיימ ךיא .טניואוועג ןעוװענ טינ ןעשנעמ עבלעזַא

 "ןַײרט ןייק טינ ןוא ןעטסילַאיצַאס ןייק טינ ןענייז סָאװ

 ,תמא ן'ראפ רעפמעק עכילרהע םתס רָאנ ,ןעטסינָאינוי

 ןעבירשענ "סטרעוורָאפ , ן'ראפ ךיא בָאה ?עסיבַא רעטעּפש
 םעד ןופ ןעטנעמיד יד , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןענַאטעילעפ עירעס ַא

 .ךילריטאנ ,טלחָאצענ ןהֶא ןָאטענ ץלַא סָאד בָאה ךיא ,?לַאטרַאוװק

 םיכוסכס יד ןיא ןערעוו ןעניוצענניירא טלָאװעג טינ בָאה ךיא
 ךיא בָאה רעבירעד ןוא .גנונעוַאב רעד ןופ ?סקיטילָאּפ , יד ןוא
 .טלעטשעג טינ ןעלקיטרַא יד ףיוא ןעמָאנ ןיימ טשרעוצ

 ךיז ןענעלפ "סטרעוורָאפ, ןופ דניירפ ןוא רעטייבראטימ
 ןעטלאהעג ןעבָאה סע ןעכלעוו ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןעמוקנעמאזוצ
 ,טירטס ןָאשזיוװיד 141 ןיא ,קירעה ןעמָאנ ן'טימ רעדירב ייווצ

 ַא ייב .ןעסייהעג סָאד טָאה "עפַאק ס'קירעה , ,לענַאק ןעבעל

 -רעװדַא ?עשריומאק, ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יו םעדכאנ רהֶאי

 ,טפֶא ץנאג ןעכוזַאב עפַאק עזיד ןעמונענ ךיא בָאה ,"רעזייט
 ןיימ טימ ןעמוקניירַא ךיא געלפ לָאמַא .דנעװוַא ןיא סנעטסיימ

 ךיא ןעוו ,טפָא .דניירפ רענַאקירעמַא עניימ טימ לָאמַא ,,יורפ
 ןיא עכלעוו ,גנידליב טרוָאק לאנימירק םעד ןיא ןעטייברא געלפ
 ןעמוק ןיחַא ךיא נעלפ ,ןעטרָאד ןופ גנַאנ ןהעצ םונימ ַא ייב
 ןע'ניסעיל טימ ןעפערט ךיז ךיא געלפ ןעטרָאד .שטנָאל ןעסע
 ןופ ױזַא רעדָא גנונעװַאב רעד ןופ עטנַאקַאב ערעדנַא טימ ןוא
 ךיא געלפ סיײקדַאנילַאמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא .,דייס-טסיא רעד
 טנייה ךָאנ טריטסיזקע עפַאק יד) גָאט עלַא טעמכ ןעמוק ןיהַא
 תוכייש ןייק טינ גנַאל ןיוש ןעבָאה רעמיטנענייא ענעי םנה ,ךיוא
 ,(רהיא ֹוצ
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 רעד רעסיוא טפָא ץנַאג ןהעז ךיז ךיא געלפ ן'רעללימ טימ

 ןעכוזַאב סרעללימ יד ןענעלפ יורפ ןיימ ןוא ךיא .ךיוא עיצקַאדער

 .ךיוא זנוא ייז ןוא ,דנעװַא גאטנוז ןעדעי טעמב

 יד רעביא ןעריצַאּפשמורַא טּפָא ךיא געלפ ןע'ניסעיל טימ

 ןעגנערבראפ רימ ןעגעלפ טפָא ,ןעריטַאבעד ,ןעסעומש ןוא ןעטַאג

 גנונעוַאב רעד ןוא "סטרעװרָאפ, ןענעו .ױזַא ןעדנוטש ענעצנַאג

 ןעועג ךיוא זיא עבלעז סָאד .ןעדייר ןעטלעז רעבָא רימ ןענעלפ

 םגה .ן'רעללימ טימ ןעבָאה געלפ ךיא סָאװ ןעכערּפשענ יד טימ

 רַאגָאז ןוא סיּפֶא "סטרעװרָאפ , םעד טכוזַאב טּפָא ןיוש בָאה ךיא

 ןעכילרעניא םעד טימ ךיא ןיב ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעבירשעג לָאמַא

 .טנַאקַאב גינעוו ןעוועג טפאשלעזעג "סטרעוורָאפ , רעד ןופ ןעבעפ

 "עג ַא טרהיפ גנוטייצ יד זַא ןיימענלַא ןיא טסואוועג בָאה ךיא

 .ןעבעל ןעטרעטַאמ

 ןענעוו ,גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא רעד ןעגעוו

 ייטראּפ רעד ןיא ןוא ייטראּפ ס'נָאילעד ןיא ןעסינטלעהרַאפ יד

 ךיא בָאה ,ןעדנובוַאפ ןעוועג זיא "סטרעוװרָאּפ , רעד רעכלעוו טימ

 .רהעמ טסואוועג

 נאו 8 |

 ',"הריתי המשנ יד, -- .ןַאמצלָאה .ב

 ןיב ךיא ןעוו ,1900 ,רעבמעווָאנ ביֹוהנֶא ןיא גָאטימכָאנ ןייא

 ,טירטס יטסירק ףיוא ?סטרעוװרַאפ , ןופ סיפֶא ןיא ןעמוקעגניירַא

 ַא ןעװעג זיא סָאד .שש'נַאמצלָאה .ב ןענופעג ןעטרָאד ךיא בָאה

 ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ןערָאװענ טנַאקַאב ןיב ךיא ןעמעוו טימ עסָאנענ

 ןעבעגעגסױרַא ןעבָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ןעטירד חעז) טפירש-טייצ ןעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס ןעגיטרָאד םעד

 טימ ,שנעמ רעליטש א ןעװעג זיא רע .(298 שזדייּפ ,דנַאב

 -עמַא ןיא טניואוועג טָאה רע זַא ,טציא .,?עכיימש ןעבילרהע ןַא

 טָאה ןוא דצ "סטרעוװרָאפ, םעד וצ ןענַאטשענוצ רע זיא ,אקיר

 ַא רעביא לעקיטרַא ןַא טקורדעג םהיא ןיא טייצ וצ טייצ ןופ

 ןַאד טָאה "סטרעוורָאפ , רעד .ןינע ןעלַאיצַאס רעדָא ןעשיטילאּפ

 .ןַאשזיוויד ןעבעל ,טירטס קלָאּפָאס ףיוא ןעוואומ ייב ןעטלַאהעג

 זַא ,טרעלקרע רימ רע טָאה גָאטימכָאנ ןעדנעפערטַאב םעד ןיא
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 ןעביירש ןעטעבעג ךימ טָאה רע ןוא ,רָאטקַאדער רעד טציא זיא רע
 .גנוטייצ רעד רַאפ

 עירעפ ַא סעפע ןעבענ רימ טנעקעג טלָאװ רהיא ןעוו ---
 טָאה -- הכוט עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ סָאד טלָאװ ,ןעלקיטרַא

 סעּפע ךיילנ ןוא ,ןעמונרַאפ רהעז ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .טגָאזעג רע
 רעבָא .טנעקעג טינ ךיא בָאה םהיא רַאפ ןעביירש וצ ןעביוהנָא

 םהיא ךיא בָאה ,טלָאװעג רימ ךיז טָאה השקב ןייז ןעליפרע

 .םורַא ןעכָאװ עגינייא ןיא ןָאט וצ סָאד ןעכָארּפשרַאפ

 קרַאטש טָאה רע .טכוזַאב ךימ רע טָאה רעטעּפש געט רַאּפ ַא
 עהייר ַא ןעריסנַאנַא וצ ןעבילרע םהיא לָאז ךיא ןעטעבעג
 ,רימ ןופ ןעלקיטרַא

 ןעמונעג ךיא בָאה דנעווַא םענעי ןוא ,טביולרע םהיא בָאה ךיא

 ַא סעּפע ןעניפעג ךיא לע רעמָאט ,ןעציטָאנ עניימ ןיא ןעכוז

 .ַאמעהט עדנעסַאּפ

 בָאה ,ךעלטעלב ןוא רעטעלב ענעדײשרַאפ גידנעקוקרעביא ױזַא
 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,תורוש עכילטע ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז ךיא
 רעטריטרָאּפמיא  ןיימ ןופ ?אירזע ןעטלַא םעד ףיוא ןענױצַאב

 -ּפָארַא טָאה רע סָאװ םעדייא םעד ןיא גנושיוטנע ןייז ןוא "ןתח
 .טכַארבעג

 עניימ רַאפ ץיטָאנ רעד טניל ,תורוש עזיד ביירש ךיא ןעוו
 -טּפירקסונַאמ יד ףיוא ,שילגנע ףיוא ןעבירשעג זיא רע .ןעניוא

 פעשריומאקא ן'ראפ ןעביירש ןענעלפ רימ עכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ

 :עדנענלָאפ סָאד טלאהטנע רע ,"רעזיײטרעװדַא

 פאידזע ןַא טָאטשנַא רעבָא ,ס'לאירזע יו ױזַא גנושיוטנע ַא,

 ַא טימ רעבָא ,שנעמ רעטסָארּפ ַא ,רעטייברא רעשידיא ַא ---
 ץַאלּפ םעד טמענרַאפ םזילַאיצָאס רעד רוטַאנ רעזעיגילער-ףיט
 רע ?ייוו ,םעדייא ןייז טיס ךילקילנ זיא רע ,עיגילער ןייז ןופ

 גנונעווַאב יד קעווַא רעבָא טפרַאו םעדייא רעד .,"עסָאנעג, ַא ןיא

 טָאה רע ןעמעוו ,ןחוז רענענייא ןייז ןוא ,רחיא ןופ ּפֶא טכַאל ןוא
 ײנַאמַאט 8 סיוא טססַאוו ,טסילַאיצַאס סלַא ןעהיצרע וצ טיירטעג

 ,"עידענַארט א .קינלָאה

 רָאּפ ַא טימ טנעכייצראפ אמעהט עגיזָאד יד בָאה ךיא
 ןא ראפ ןעכיורבעג וצ רהיא טנעכערעגנ בָאה ךיא .רעהירפ רהָאי
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 טרהיפעגכרוד טינ ךָאנ רעבָא זיא ןַאלּפ רעד .גנולהעצרע עשילננע

 ןעצונוצסיוא אמעהט יד ןעלַאפעגנייא רימ זיא טציא ןוא ,ןערָאװעג

 עהיירג ַא ןעטעבעג טָאה ןַאמצלָאה רעבָא .,"סטרעוורָאפ , ן'ראפ

 ,גנַאלרַאפ ןייז ןעגעוו גידנעטכַארט ןוא .עציקס ַא טינ ,"ןעלקיטרַא

 עצנַאג ַא ןעלעטשוצרָאפ קנַאדעג םעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא ךיא ןיב
 ,ןעטסילַאיצַאס ענעזעוועג ערעדנַא רֶאּפ ַא ןערעדליש וצ --- עטודג

 רעד יו ױזַא ,עיירט תמא יד ןופ ערעדנַא רַאּפ ַא ךיוא .וא

 .רעווש רעטשיוטנע
 ןענעוו ןַאלּפ רעד ןערָאװעג טלעקיווטנע זיא טרַא ןעזיד ףיוא

 ."הריתי המשנ, רעד

 ןיא ךָאוו ַא לָאמנייא טקורדעג ךיז טָאה "הריתי המשנ, יד

 ןענישרע זיא גנַאפנָא רעד ."סטרעווהָאפ , ןופ ןערעמונ תבש יד

 ,רַאינַאי ןעט19 םעד סולש רעד ןוא ,1900 ,רעבמעווָאנ ןעט17 םעד

 רעד טָאה ןעכָאװ ענעי ןופ ףיױלרַאפ ןיא זַא ,ביולג ךיא 1

 קלָאפָאס 82 ןיא טירטס יטסירק ןופ טפומעגרעבירַא "סטרעוורָאּפ,

 ,טירטס ןָאשזיויד 18872 ןיא םעדכָאנ דלַאב ןוא טירטס

 "קיד ,טגָאזעג רעניטכיר ,ןעביירש ךיא געלפ ןעלקיטרַא יד

 ןעמוק ךיא געלפ גאטשרענָאד ןעדעי .,עיצקַאדער רעד ןיא ,ןעריט

 .ןעסָאנעג יד ןופ ןעצימיא ןעריטקיד ןוא

 וצ גוצַאב ןיא .גלָאפרע ןעסיורג ַא טָאהעג טָאה עירעס יד

 : רהעפעגנוא ןעגנוקרעמַאב עכלעזַא טרעהעג ךיא כָאה ךַארּפש רעד

 ,שילננע רָאנ טביירש ןַאהַאק סָאװ רהָאי עכילטע יד ןיא,

 .רעסעב רָאנ ,רעגרע טינ ןערָאװעג שידיא ןייז זיא

 זיא עכלעוו ,ענעצס רעדנענלָאפ רעד ןָא ךימ טרעניארע סָאד

 ןעטשרע םעד) ללָאב רהָאי-יינ ןעכילרהעי םעד ףיוא ןעמוקעגראפ

 : עינָאלָאק רעשיסור רעד ןופ (1901 ,רַאונַאז

 גרוטַאמַארד רעד -- שיט ןעגנַאל ַא ייב ןעסעזענ ןענייז רימ

 ךיא ןוא ,טייז ןייא ןופ דניירפ עטנעהָאנ ענייז טימ ןידרָאנ בקעי
 רערעדנַא רעד ףיוא דניירפ ערעזנוא עכילטע ןוא יורפ ןיימ טימ

 ןידרָאנ .גערב ןערעדנַא םוצ רעטנעהענ רָאנ ,ןענעקנַא טינ ,טייז
 -ַאב עטונ ןייק טינ ןיא ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש ןענייז ךיא ןוא
 ךיא .טדערעג טינ רהָאי רַאַּפ ַא ןיוש ןעבָאה ריס .ןעננוהיצ
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 טָאה שיט םייב :וצרעד ןעמוקעג זיא סע ױזַא יװ טינ קנעדענ
 םעד טריקַאטַא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער א ןעטלַאהעג רע

 .טצעזעגקעוַא ךיז רע טָאה ,טנידנעעג טָאה רע ןעוו ,"סטרעוורָאפ ,

 .עלייוו א ףיוא טלעטשענ רעדיוו דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע
 --- טרעלקרע רע טָאה -- "גנוקרעמַאב ַא ןעכַאמ זומ ךיא;

 עירעס עסיוועג ַא ףיוא טינ טהעג טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד
 םעד רעטנוא "סטרעוװרָאפ , ןיא טציא טניישרע עכלעוו ,ןעציקס

 ."טוג רהעז ןענייז ייז ."הריתי המשנ, ןעמָאנ

 ןיא גנוקרעמַאב ןייז .טצעזענקעווא רעדיוו ךיז טָאה רע
 רעכלעוו ,טנעמסידָאלּפַא ןענידמרוטש ַא טימ ןערָאװעג טסירגַאב

 ןידרָאג זַא ,טקַאפ םעד וצ גנוהיצַאב עלעיצעּפס ַא טָאהעג טָאה
 ,ןעגנוהיצַאב עכילדניירפנוא ערעזנוא ץָארט טכַאמעג רהיא טָאה

 ייווצ ןעמוקעג םייהַא רימ וצ ןענייז דנעווַא ןעסיוועג ַא ןיא
 רענעדנובעג|העש ,רעסירג ַא -- קעּפ ייוצ טימ ןעסָאנעג
 רימ ןעבָאה ייז .,וצרעד רעדנעטס ַא טימ ,ירענָאשקיד ירושטנעס
 ,טפַאשלעזענ "סטרעוורָאפפ רעד ןופ הנתמ ַא זיא סָאד זַא טרעלקרע

 ."הריתי המשנ, רעד רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ קורדסיוא ןַא
 בָאה ךיא ןוא ,ןעמענ וצ טנאזטנע ךיז ךיא בָאה הנתמ יד

 ןָאשיירעדעפ-סערּפ רעד ןעבעגוצרעביא ןעטעבעג םיחולש ייווצ יד

 .טײקרַאבקנַאד ןוא סורג ןעטסמסירַאװ ןיימ
 ,טנעזערּפ םעד ןעמּונעגנָא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ייז טנָאז

 ןעלקיטרַא יד רַאפ רימ טלָאװ ןעמ יוװ יױזַא טלהיפעג ךיז ךיא טלָאוװ
 ןופ .טייקבילרניירפ יד --- .טרעלקרע ייז ךיא בָאה --- ,טלהָאצַאב

 ",רימ רַאפ גנוניױלַאב עטסעב יד זיא ןעסָאנעג יר

4 

 ."םטרעװרָאּפ, ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יד

 -נעלק א ןעוועג זיא "סטרעוורָאפ, ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יז
 ןיסעיל טָאה ,דנעוװֶא רעמוז ןערעווש ַא ןיא ,לָאס ןייא ,עכיל

 ,טרעלקרע רימ טָאה רע .טירטס קלָאפָאס ףיוא טכַארבעג ךימ

 ןופ טפַאשטריו רעד טימ ןָאט וצ ןעבָאה סָאװ ןעפָאנעג יד זַא
 -ויצ יד ןעפיוקרַאפ ןעגעוו ןעגנודייררעטנוא ןערהיפ "סטרעוורָאפ,
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 -- עמוס עניילק ץנַאג א ןעגעוו טלעדנאהעג ךיז טָאה סע .גנוט

 "ייז סָאװ יד .ראלָאד 1,000 יוװ רהעמ טינ סלאפנעדעי ,800 ייב

 "עג דנעװַא םענעי ףיוא ןעבָאה ףיוקרַאפ םעד ןעגעג ןעוועג ןענ

 דנערג ןעשיווצ ,טירטס קלָאפָאס ףיוא לָאה ןיא ,גניטימ א ןעפור

 רענייא ןייז וצ ןעטעבעג ךימ ןיסעיל טָאה ,ָאזלא .רעטסעה ןוא

 | .רענדער יד ןופ

 ךיא טייוו יוװ .ןעוועג טינ גניטימ םעד ףיוא זיא רעללימ

 ןופ ןענַאטשעג טייהנעגעלעגנַא רעצנַאג רעד יןיא רע זיא ,קנערעג

 רעד סָאד טינ טביולג רע זַא ,ןעוועג זיא קורדנייא ןיימ .ןעטייוו

 .ןעריטסיזקע וצ טייקכילגעמ א טָאה רעפייּפ

 רעד ןופ ןעטייהלעצנייא עליפ טרעהענ ךיא בָאה דנעווַא םענעי

 ,תובוח ןיא ּפָאק ן'רעביא ןעוועג זיא ?סטרעװרָאפ , רעד .ענַאֿל

 ןעמ ןוא ליפ ױזַא גידלוש ןעוועג ןעמ זיא (רעקורד) רעטנירּפ םעד

 ,ןעגנוגָאזוצ טימ ןענעמרָאק ןיא ןעטלַאהעג גנַאל ױזַא םהיא טָאה

 ןעטלעז טינ ןוא :טיורטענ טינ רהעמ טולָאסבא טָאה רע זַא

 -ראפ ךיז ןוא ןערָאװעג ןעטלַאהרַאפ "סטרעוװרָאפ , רעמונ א זיא

 ,טנעס גיצפופ רעביא טניטעּפש

 ,עטצעל סָאד ןופ ןעבענעג רעדיוװ ןוא רעדיוו ןעבָאה ןעסָאנעג

 -ניפ ןוא סרענייז ערעייז טצעזרַאפ ייז ןעבָאה רעדיוװ ןוא רעדיוו

 -עגסיוא סע טָאה רעבָא טציא .ננוטייצ יד ןעועטַאר וצ ךעלרעג

 וליפא .ןענעק טינ ןיוש יז טעװ ןענאלּפ ךיז רעננעל זַא ןהעז

 םעד ןעגעג טלעטשעג ךיז ןעבָאה סָאװ ערעדנַא יד ןוא ןיסעיכ

 סע ביוא טלעפייווצענ ךיוא ןעבָאה ,ןעפיוקרַאפ וצ רהיא ןַאלּפ

 ןעמ טזָאלרעד יו רעבָא .ןעטלַאהוצפיוא רהיא ןייז ךילנעמ טעוו

 ? וצרעד טראפ

 יד ןופ ןַאנרָא רעניצנייא רעד ןעוועג זיא "סטרעװרָאפ , רעד

 ןעניטכיר ן'פיוא טרהיפענ ייז טָאה רעכלעוו ,רעטייברא עשידיא

 ןעייז טימ טגיטפעשַאב ץלַא ךיז טָאה "טאלב-דנעבא, רעד .נעוו

 דלַאב ןעלעוו רימ יו ,ןוא ,נירק-רעדורב ןופ רענרעק עניטפינ יד

 .גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ אפונ ןעטרָאד זיא ,ןערעוו רָאװעג

 ,שיסקָאדָאטרָא ןעוועג רע זיא ,"טַאלבעגַאט , םעד טפערטַאבנָא סָאװ

 ַא קנעדענ ךיא .רעמיא ,ךילדנייפ-ןאינוי ןוא ךילדנייפ-סערגָארּפ

 -רעקעב ןענענ "טַאלבעגַאט  םעד ןופ גנולעטש רעד ןענעוו המוחמ
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 ןעלקיטרא ענידרעייפ ןוא קיירטפ ַא ןופ טייצ רעד ןיא רעטײברַא
 -ַארעג קיירטס םעד ןעבָאה עכלעוו ,ןע'ןיסעיל ןוא ן'רעללימ ןופ
 זא ,טסואוװעג ןעבָאה ןעסַאמ רעטייברא עשידיא יד .טעוװעט
 .רעזייווגעוו ןוא דניירפ רעיירט רעייז זיא ?סטרעװרָאפ , רעד
 .טכארבעג טינ םהיא סָאד טָאה; רעזעל לָאצ עסיורג ןייק רעבָא
 רהעז ןעוװעג ןיא סטנעמזײטרעװדַא ןופ טפנוקנייא רעד ןוא
 : .ןיילק

 -רָאפ ,, םעד ןעפיוקרַאפ םייב ןעטלַאהעג ָאזלַא טָאה סע
 םעד ףיוא  ,ןערָאװעג טלעטשענּפָא רעבָא זיא ןַאלּפ רעד ."םטרעוו
 -ַאה סאוו ןעסָאנעג ןענופעג ךיז ןעבָאה גניטימ רעטירטס-קלָאפָאס
 פיפיוו טנרָאבעג גנוטייצ רעד ןעבָאה ייז ןוא טלעג טַאהעג ןעב
 ,ףיוקרַאפ םעד ןופ ןעװעטַאר וצ רהיא ןעוועג גיטיונ זיא סע

 ועגעו ןוא טרעּפּפָאעג. ןוא טגאלּפעג רעטייוו ךיז טָאה ןעמ |
 .ןעוועג טינ דייר ןייק ןיוש :יא ?סטרעװרָאפ , םעד ןעבענפיוא

 ןאשזיוויד 1872 ןיא טפוװטענ שײנל .סטרעוורַאפ , רעד ןעוו
 -ַאמ םעניילק ַא ןוא ןענישַאמ-ץעז ייווצ טפיוקעג ןעמ טָאה ,טירטס
 ןוא רעצעז עכילטע טרָאּפשראפ טָאה סָאד .ןעביירט וצ ייז ראט
 רעוש רעבָא ןיא סע .טסַאל עלעיצנַאניפ יד טכַאמעג רעגנירג
 -יז ןעטָאנעג יד ןעבָאה .ןענישַאמ יד רַאפ ןעלהָאצ וצ ןעמוקעגנַא
 עיינ טכאמעג ,סקעט ַא ךיז ףיוא טגיילעגפיורא ,חכ ַא ןָאטעגנָא
 ןליפַא זיא סע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא טיונ יד .סנָאשקעלָאק
 ןעבירשעג ןעבָאה רעטיײברַאטימ יד ןוא ,סקסעד ףיוא ןעוועג םינ
 .סלערַאב ףיוא טניײלעגקעװַא טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטערב ףיוא

 .טירטס ןָאשזיוװיד 188 ןיא טפומעג ןעמ טָאה 18372 ןופ
 רעבָא זיא יז ,ל?עזייח ענישזאטעדייװצ עניילק ַא ןעוועג זיא סָאד
 .ענידרעהירפ יד יו רעמעװקַאב ןעוועג

 .ס

 רַאמסַא ןיא ענעצס א -- ."טָאלב-דנעבָא, ןיא ?טילּפס , ַא
 רעד ןופ גנודנירג --- .םיווקליחה סירָאמ --- .ירערבייל

 .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 "טאלב-דנעבא, םייב ןעבילבענ ןענייז סאוו ,ןעטסילאיצַאס יד
 טנעקעג טָאה רעזעל רעד יװ .,גינייא ןעוועג גנַאל טינ ךיוא ןענייז
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 -ַאק רעטפלע) "רעטעלב , עזיד ןוֿפ דנַאב ןעטירד םעד ןיא ןהעז
 ןעדנעטכינראפ ַא טַאהעג ךיז ןיא םזינָאילעד רעד טָאה ,(לעטיּפ

 ענענייא ןייז ןערעטשוצ טזומענ זייווכעלסיב טָאה רעכלעוו ,טפיג
 -ָאילעד יד ייב זיא "טילּפס , רעזנוא ךָאנ טייצ עסיוועג ַא ,טכַאמ

 -ָאה סָאװ יד ןופ לייט א .?טילּפס, ַא וצ ןעמוקעג ךיוא ןעטסינ

 ,עיציזָאּפָא רעד ןיא ןעוועגנ ןענייז רימ תעשב טפמעקַאב זנוא ןעב
 -ָאה ייז .ןע'ןָאילעד ןעגעג עיציזָאּפָא ןַא טריזינַאגרָא ןייֵלַא ןעבָאה

 .יירט ןעבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד ןופ ןעטלָאּפשענּפָא ךיז ןעב

 פיליפ ,"טַאלב דנעבא, ןופ רָאטקאדער רעד ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ

 .םיובנענייפ .ב ,רעטייברַאטיס רעטסניטכיו רעד ןוא ,ץנַארק
 -רַאמענסױרַא ןעבָאה רימ ןעוו ,נניטימ ןעשירָאטסיה םעד ףיוא
 ייז ןענייז ,גנוטייצ ענענייא ןַא ןעדנירג ןעננַאגענקעװַא ןוא טריש
 445 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) ןעטסינָאילעד יד טימ ןעבילבעג

 .קעװַא ייז ןופ ךיוא ייז ןענייז ,ָאזלַא ,טציא ,(446 שזרייּפ ןוא

 -ענ ןוא טריקַאטַא ןעטסינַָאילעדײטנַא עיינ עזיד טָאה ןָאילעד
 ךָאנ --- ןעלדיז ןוא ןעריקַאטַא זנוא טנעלפ רע יו טקנוּפ ,טלעדיז
 ןעמירקוצרעביא רעננענ א ןעוועג זיא עבט ןייז יוװ ױזַא .רעפרַאש
 ןעמָאנ א ייז רע טָאה ,םהיא ףיוא ןעמָאנ ַא סעּפע ןערעלקסיוא ןוא

 םיפ עטשרעדָאפ עצרוק טָאה סָאװ היח ַא) "סורעגנעק , ןעבענעג

 ַא ףיוא טְרָא ןייא ןופ ןעננירּפשוצרעבירַא הירב ַא ןיא ןוא
 .(ןעטייווצ

 ןיא ןעסעזענ ןיב ךיא ןעוו ,ןענרָאמהירפ ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 ןיא ,ןעלַאנרושז עטלַא ןיא טכוזעג סעּפע ןוא ירערבייל רָאטסַא
 רעטנענימָארּפ א רעהירפ ,ןואטס .י .נ ,םיובנענייפ ןעמוקעגניײרַא
 ."םורעגנעק , יד ןופ רענייא ךָאנ ןוא ,טסינָאילעד

 "אב ךילהערפ רימ ייז ןעבָאה ,ןהעזרעד ךימ ןעבָאה ייז ןעוו
 : טנָאזענ ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא ,טסירגנ

 ןענייז ריס !דניירפ ןייז רעדיוו ןיוש רימ ןענעק רעטציא
 "! ןע'ןָאילעד ןעגעג ךיוא ןיוש

 יָאס רענײמענלַא רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא גנוטלַאּפש ַא
 עטסגיטכיוו יד טָאה ייברעד ןוא ,ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצ
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 ןַא טרהיפעגנָא טָאה רע .,(* טיווקליה סיררָאמ טליּפשעג עלָאר
 טעדנירגעג סָאד ןיא ןַאד ןֹוא ,ןע'נָאילעד ןענעג דנַאטשפיוא

 ןענייז סָאװ יד רעכלעוו ןיא ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןערָאװעג
 ךילדנע ןענייז ,"טילּפס, םעיינ םעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג
 ."יסַארקָאמעד ל?עשָאס , סע'סבעד טימ ןערָאװעג טנינייארַאפ

 לײטנַא ןעגיטעט ַא ןופ ןעגיוצעגקירוצ ךיז טָאה טיווקליה טניז

 טָאה ןוא ןעזעלענג ךס א רע טָאה ,גנונעוַאב רעשידיא רעד ןיא
 .ננולקיווטנע ןייז ןיא טירשטרָאפ עסיורג טכַאמענ טּפיוהרעביא

 עסיוועג ַא .רענדער רעשילננע רעדנעצנעלג ַא ןעוועג טציא זיא רע
 רע טָאה ,"סטרעוורָאפ , ןופ קעװַא ןיב ךיא יװ םעד ךָאנ טייצ
 ןיוש רעבָא ,גניגעוַאב רעד רַאפ ןעטייברא וצ ןעביוהעגנָא רעדיוו
 -ננע ערהיא ןיא רָאנ ,ןעלייט עשידיא עלעיצעּפס ערהיא ןיא טינ
 .סעשטנערב עדנעדער-שטייד ןוא עדנעדער-שיל

 ןערָאװעג ַײא ןע'נָאילעד טימ ענעדירפוצנוא ןופ ?הָאצ יד
 זיא ייברעד .,ךורבסיוא ןַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןיב ,רעסערג

 סיוטטשנעמאזוצ רעד .טפארק עטסניטכיוו יד ןעוועג טיווקליה
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנודנירג רעד וצ טרהיפענ ,ָאזלַא ,טָאה

 ןעט29 םעד ,סילָאּפַאנַאידניא ןיא ,ןָאשנעװנָאק ַא ףיוא) ייטראפ
 ,1901 ,ילוי

 ."יטרַאּפ רָאבייל טסילעשַאס, רעד ייב ןעבילבעג זיא ןָאילעד

 ץְלַא ןערָאװעג זיא יז ןיא ,ןערָאװעג טכַאװשעגּפָא רהעז זיא יז
 ערהיא ןעטפערק עטצעל יד טימ רעבָא .,רענעלק ןוא רעכַאוװש

 רערהיפ יד ןעצומשַאב ןוא ןעריקַאטַא וצ טצעזעגנטרָאפ יז טָאה

 .סנָאיני-דיירט יד ןופ ןוא ייטראּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 טָאה רע עכלעוו ,"סנעיילַא רָאבייל דנע דיירט טסילעשַָאס, ןייז

 ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא יד ןעכערבוצ וצ קעווצ םעד טימ טעדנירגענ
 זיא ,סעיצַאזינַאנרֶא רעטייברַא ענידנעטשטסבלעז ןוא רָאביײיל ווא

 געוו ן'פיוא ןעגנאנעג לענש ןיא רע ,לאפכרוד רערעטיב ַא ןעוועג
 .טייחנעסעגרַאפ רענידנעטשלָאפ וצ

 ,ץיוװַאקליה סירָאמ ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג ןיוש טצוא זוא ווזַא (*

 ן'כרוד ןערָאװעג טכאמעג זוא עבלעוו ,גנורעדנע עלעיציפָא ןַא טוול

 .טכירעג
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 .ייטראּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ טריזיטאּפמיס בָאה ךיא

 ךיא .ןעװעג טינ טייצ עטשרע יד רעבָא ךיא ןיב דילגטימ ןייק

 .ןעגניטימ-ססַאמ עסיורג ערהיא ןופ רֶאֹּפ ַא טניואוועגייב בָאה
 ראפ טעקנַאב ַא ףיוא עדנעזעװנַא יד ןופ רענייא ןעווענ ןיב ךיא

 ,גנולמַאזרַאֿפ רעניילק רעמיטניא ַא ףיוא ןוא ןע'סבעד ןישזדוי

 -ַאק ןופ ,ןַאמירעה בַאשזד ,טיווקליה ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו

 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשענ ןַאד טָאה רעכלעוו ,אינרָאפיל

 ןופ רענייא .ןעסָאנעג רענאקירעמַא עגינייא ךָאנ ןוא ,יײטרַאּפ

 ןיא רע .חלג רענעזעוועג ַא ,ןָאררעה רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא ייז

 ,רעניווש ןייז טָאה סולפנייא ןייז ךרוד ןוא ייטראּפ רעד ןיא ןיירַא

 -ָאס יד ןעדנירג וצ ףיוא עמוס עסיורג ַא ןעבעגעג ,דנער סעסימ

 ,לוקס דנער עשיטסילַאיצ

 סרישטקעל ןעטלַאהעג ייטראּפ רעד רַאפ ךיא בָאה לָאמ רָאּפ ַא

 ."רוטַארעטיל עטריזילאיצרעמאק , אמעהט רעד ףיוא שילגנע ףיוא

 וצ תוכייש רעצנַאנ ןיימ ןענַאטשַאב ךילניײשרַאװ זיא םעד ןיא

 .רהֶאֹי עכילטע ענעי ןיא ייטראּפ רעד

6 

 -- .רעללעפ ןוא ףעיל -- .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ױזַא יו

 -- -ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא ןיסעיל .א -- .רעללימ .ל

 .ןעגנוגנידעב יירד

 טימ ,ןעסָאנעג"סטרעוװרָאפ, ייוצ עטנַאמרעד-ןעביױא יד

 ןענייז ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא טנענעגַאב ךיז בָאה ךיא עכלעוו

 ַא רעטשרע רעד -- רעללעפ טרעבלַא ןוא ףעיל םאילליוו ןעוועג

 סע ןעכלעוו ייב ,לעכיימש א טימ ,ןַאמרעגנוי רערַאד ,רעסַאלב

 ,רעכיוה ַא --- רעטייווצ רעד ןוא ,ןעגיוא יד ןערומשז ךיז ןענעלפ

 . ַא ןוא ?עכיימש ןעניטסול ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעגיד'מינּפ-טיור
 .עמיטש רעניטסורב-לופ

 ןעטירד םעד ןופ סולש םעד ייב ןערָאװעג טנַאמרעד זיא ףעיל

 -עט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ."רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב

 ייב ןוא ןעטסינָאילעד יד ןענעג ףמַאק םעד ןיא רעדילנטימ עניט

 -ךָאפ, רעד ןיא ןיא רעללעפ .,"סטרעװרָאפ , ןופ גנודנירג רעד
 .רעטעּפש ןעטָארטעגנײרַא עיצאזינַאנרָא ?סטרעוו
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 -ייא גניזיטרעװדַא יד ןעוועגנ טציא ןענייז רעללעפ ןוא ףעיל
 ןענייז ןפוא ןעלעיציפא-טינ א ףיוא ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ סטנעשזד
 רעד) טפעשעג רהיא ןופ רעטלַאװרַאפ יד ןעוועג ךילטנעגייא ייז

 -ךלעפ ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג ַא ןעוועג זיא רעשזדענעמ רעלעיציפָא

 ןאמדלעפ יוזא יװ זיא טנאסערעטניא ,שנעמ רעליטש ַא ,ןַאמ
 ,טלעג ?עסיב ַא טאהעג טָאה רע :רעשזדענעמ ןערָאװעג זיא

 ,טגיטיױנעג גידנעטש ךיז טָאה "סטרעװרָאפ , רעד יוװ ױזַא ןוא
 סלַא ןוא ,רעלָאד טרעדנוה עכילטע ןעהילענ םהיא ייב ןעמ טָאה

 לָאז רע זַא טכאמענּפָא ןעמ טָאה ,רחסמ םעד ןופ ?ייט א
 ,(רעשזדענעמ רעד ןערעוו

 ,רעניילק רעד ןיא ןענופענ ןַאד ךיז טָאה "סטרעוװרָאפ , רעד

 ןיהַא נעלפ ךיא .,טירטס ןָאשזיוויד 185 ןיא ,זיוה רענשזַאטעײיװצ
 ,טירטס יטסירק ףיוא יװ טפָא ױזַא טינ םגה ,ןעמוקניירא לָאמא
 -ריוממָאק , םעד ןופ זיא ןוא טייז ַא ןָא טניל ץַאלּפ רעזיד םירָאװ
 יו רעטייו ןעוועג ריטרַאװק ןיימ ןופ ןוא "רעזייטרעוודא לעש
 .עיצקַאדער רעטירטס-יטסירק יד

 "ענ גנוטייצ רעד רַאפ ךיא בָאה "הריתי המשנ, רעד ךָאנ
 .(רַארָאנָאה ןהֶא ץְלַא) ןעלקיטרַא עגינייא ךָאנ ןעבירש

 רעבָא זיא "ןעטסיסטרעוורָאפ , ייווצ יד טימ שינעגענַאב ןיימ

 גנַאפנָא ןיא -- םאנ ן'םיוא רָאנ ,סיפֶא ןיא ןעמוקעגרָאפ טינ

 ןוא טסירנַאב ךיז ןעבָאה ריס .ןעוועג סָאד זיא ,1902 ,ץרעמ
 "ענ ןעבָאה ייז ."סטרעװרָאפ, ןענעוו ךערּפשענ ַא ןעניוצרַאפ
 ץנַאג ןעוועג ןעטלָאװ ננוטייצ רעד ןופ ןעטכיזסיוא יד זַא ,טגָאז
 ַאזַא ,רָאטקַאדער רעטמיטשַאכ ַא ןעוועג רָאנ טלָאװ סע ןעוו ,עטוג

 רעד ןיא ןעבעל ןעבענניײרַא ןוא ,טעטירָאטוא ןעבָאה לָאז סָאװ
 .גנוטייצ

 ,טייקגיטעט רעשירַארעטיל ןיימ ןענעװו טנערפענ ןעבָאה יז
 לייטוצ ךיא יוזַא יו ןעבענענרעביא רוציקב ייז בָאה ךיא ןוא
 .רוטארעטיל ןוא "סרעליִאב טַאּפ , ןעשיווצ טייצ ןיימ

 ןיימ ןופ לייט א זַא דלאביו :טגערפענ ףעיל טָאה ןַאד
 ףױא רָאנ ,רוטַארעטיל ףיוא טינ ּפֶא ייס-יוו-ייס ךיא בינ טייצ
 טינ ,םעד טָאטשנא ,ךיא לָאז סָאװרַאפ טנייה ,ןעלקיטרַא הנויח
 ?"סטרעוורָאפ , םעד ןעריטקַאדער



 201 "םמרעוורָאפ , ןיא קירוצ

 טָאה -- ערעדנַא ץנַאנ טציא ןענייז ןעדנעטשמוא יד ---

 ,טקרעמאב ףעיל

 ןעו ,טייצ רעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד
 עקַאט ןוא יקסוועשטניוו ?ייוו ,קעװַא "סטרעוורָאפ, ןופ ןיב ךיא
 חעז) יסילאּפ ןיימ ןערהיפוצכרוד טרעטשעג רימ ןעבָאה ,ףעיל ,רע
 ,(דנאב ןעטירד ןופ סולש

 -- טרעפטנעעג ךיא בָאה -- רעכיז ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו

 יו רהעמ טניטפעשאב ןייז טינ גנוטייצ רעד ייב לעװ ךיא זַא
 ןעמ זא יטנַארַאג א ןעמוקַאב טלָאװ ךיא זַא ןוא ,רהוא ייווצ זיב
 ,ןעטפעשעג-סנאיצקאדער עניימ ןיא ןעשימ טינ טולָאסבַא ךיז טעוו
 -בַא ןַא ןעבָאה זומ ךיא .,ןעמענוצנָא טיירעב ןעוועג ךיא טלָאװ
 | ,דנַאה עיירפ טולָאס

 ייז ןעבָאה -- ןעריטנַארַאג ךייא ןעמ טעוװ ץלַא סָאד ---
 ןעלעוו ןעסָאנעג יד --- ,גנורעטסייגַאב טימ טרעכיזרַאפ רימ עדייב
 ,טננאלראפ רהיא סָאװ ץלַא ןָאט

 -ַאנ ךייא ןעק ןעמ ?רחוא ייווצ יירפ ןייז טליוו רחיא ---
 -פעפ טָאה --- רהוא ףלעווצ יירפ ןייז טעװ רהיא זא ןעריטנַאד
 טייז רהיא ןַא ,ןערעה ןעלעוו ןעסָאנעג יד ןעוו --- .טגָאזעג רעקל
 ןעדעי ןעדנוטש רַאֹּפ ַא רָאנ סיִפֶא ןיא ןעננערברַאפ וצ םיירעב
 ןערעװ טעװ סע ,ןעדירפוצ טסכעה ןייז ךיוא ייז ןעלעוו ,גָאט
 .טלעוו עיינ ַא רָאנ

 טָאה ,ן'רעללימ ןהעזענ בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש געט רַאּפ ַא
 רעדיו טיירעב ןיב ךיא זַא ,תמא ןיא סע ביוא ,טנערפעג רע
 טרעלקרע םהיא בָאה ךיא ,"סטרעוורָאפ , ןיא ןעטערטוצניירא
 -לַאה ןעטשרע םעד ןעבענוצּפָא ןַאלּפ ןיימ ןוא ,ןעדנעטשמוא עניימ
 -עטיל וצ טייצ ענירעביא יד ןוא ?סטרעוורָאפ, םעד ;ָאט ןעב
 | ,רוטַאר

 זיא רע .טינ םהיא טלעפענ ןַאלּפ רעד זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא
 ןײלַא רע יצ --- ?סטרעוװורָאפ , ןיא טכַאמ עדנעשרעה יד ןעוועג
 ןערעוו לָאז ךיא ביוא ,רערעדנַא ןַא יצ ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא
 --- טפאשדניירפ רעזנוא ץָארט --- ענַאל יד ךיז טלָאװ ,רָאטקַאדער
 -ענ טינ טרעטסייגאב סעיינ יד ןופ רע טָאה ,ָאזלַא .טרעדנעעג
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 ןופ להיפענ רעכילריטַאנ ץנַאנ א ןעוועג זיא סָאד .ןייז טנעק

 רע .?ופטקַאט רהעז רעבָא ךיז רע טָאה ןעטלאהעג .טייז ןייז

 רע ןוא ,רימ וצ טייקכילדניירפ עמירַאװ א טימ טדערעג טָאה

 טולָאסבַא ןַא ןעבָאה לע ךיא זַא ,טרעכיזרַאפ ךיוא ךימ טָאה

 ךיא לעװ עדנוטשינָאטימ רעד זיב יו רהעמ זַא ןוא דנַאה עיירפ

 .סיפֶא ןיא ןייז ןעפרַאד טינ

 יד ןעבָאה ,ןיסעיל .א ייז ןעשיווצ ,ןעסָאנעג יד ןופ עליפ

 טָאה ןעטייז עלַא ןופ .דיירפ רע'תמא טימ ןעמונענפיוא סעיינ

 .שניוו ךיא יװ ןייז טעװ ץלַא זַא ,טרעכיזרַאפ רימ ןעמ

 ַא ןעבעגעגוצ ךיא בָאה ןעגנוגנידַאב ייווצ עטנַאמרעד יד וצ

 ןופ ןערעו טרעסערגרַאפ לָאז "סטרעוװרָאפ, רעד זַא :עטירד

 .טבַא ףיוא סעשזדייּפ סקעז

 ערעדנַא יד יװ טקנוּפ רערערעווש ליפ ַא ןעוועג ןיא סָאד

 יּפ סקעז טימ ןעטלַאהעג םיוק ךיז טָאה רעּפייּפ רעד ,ייווצ

 ףיוא ןערעסערגרַאפ םהיא .לֶָאז ןעמ ןַא רעדָאפ ךיא ןוא ,סעשזד

 סעשזדייּפ סקעז ּףיוא זַא ,טרעלקרע רעבָא בָאה ךיא !ל?עטירד ַא

 .ןָאטוצפיוא סעּפע ןעוועג ךילגעמנוא טולָאסבַא רימ טכָאװ

 ךיוא ןעמ טעוװ גנוגנידַאב עזיד זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ טָאה ןעמ

 ,םענרַאפ ןעטיירב ַא טימ ןהענ טציא טעװ ץלַא זַא --- ןעמעננא

 .ןעלַאווק-סטפנוסנייא עיינ ןערעוו ןערָאבעג ןעלעוו סע ןוא

 -ַאמ ייס ,ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ עניימ טפערטַאבנָא סָאװ

 -עגרַאֿפ ךיז רימ גַאלשרָאּפ רעד טָאה ,עניטסייג ייס ,עלעירעט

 ןערַאד וצ טָאטשנַא :טכיל עניטסנינ א ןיא טלעטש

 ןעועג רימ ןענייז עכלעוו ,"סרעליִאב טָאּפ , יד ףיוא חומ םעד

 -עגנַא ףיוא ןעננערברַאפ ןעדנוטש עבלעז יד ךיא ?עוװ ,טסַאל-וצ

 -יטסילאיצָאס ַא ןופ רָאטקַאדער סלַא טײברַא עלעבָאנ ןוא עמהענ

 טַאהעג ןעבָאה "סרעליַאב טַאּפ, יד :םעד ץוח א .גנוטייצ רעש

 ן;תוכייש עניליב א רעבָא ,טייברַא עשירארעטיל וצ תוכייש ַא

 עניימ וצ גנורעטשרַאפ ַא יו טקריוועג ייז ןעבָאה םעד טימ ןוא

 -עט ןיימ טעוװ "סטרעוורָאפ , םייב .,ןעננומיטש עשירארעטיכ

 עשירַארעטיל ןיימ יוװ רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאנ ַא ןעבָאה טייקניט

 ןַא טימ ,טסייג רעדנַא ןַא טימ ,טלעוו רעדנַא ןַא זיא סע .טייברַא
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 גנוגיטפעשַאב רעזיד ןופ ןעדנוטש עכילטע ךָאנ .,ךַארּפש רעדנַא

 גנולהעצרע רעשילגנע ןא וצ ןעמענ ךיז ןוא םייהַא ןעמוק ךיא ?עוװ

 .ןעסיוועג ןעגיהור ַא טימ ןוא ּפָאק ןעיירפ ַא טימ ןַאמָאר רעדָא

 ןיא ענַארפ יד 4 יירפ ןייז ךילקריוו רעבָא ּפָאק רעד טעוו

 ןיימ ןוא .טלעפייווצעג בָאה ךיא .,דנורג-רעטניה ןיא ןענַאטשעג

 טָאה -- םעד ןענעוװ ןעכערּפשעג ערעזנוא ןיא --- יורפ

 ,טנייצרעביא ןעוועג זיא יז .,ןעכָארטשענרעטנוא לעפייווצ םעד

 ,טירש רעשלַאפ ַא ןייז טעװ גַאלשרָאפ םעד ןעמתעננָא ןיימ זַא

 דָאה ייז יו ןוא ןעײרעקנַאצ-ײטרַאּפ יד ןעסענרַאפ טסָאה --

 טסָאה --- .טגנָאזעג יז טָאה --- טרעטיברַאפ ןעבעל ןייד ריד ןעב

 וד .טלעװו רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעמָאנ ַא ןעברָאװרע ךיז

 וטסליוו ; הטימענ ןעגיהור ַא ןוא טפנוקוצ ענייפ ַא ןעבָאה טסנעק

 ןיא ןעפרַאװנײרַא ךיז רעדיוו ןוא ןעסיירוצ גנולצולּפ טציא סָאד

 טעװ סע ."סקיטילָאּפ, עבילרעניא ערהיא טימ גנונעווַאב רעד

 ןעלקיווטנע ךיז ןעלעו סע .טסניימ וד יו טַאלג ױזַא ןהענ טינ

 יָאב-טַאּפ , יד יװ רענרע ןייז ןעלעוו עכלעוו ,ןעסױטשנעמַאזוצ

 רעכילנהעוועג ַא סֶלַא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיד ."סרעל

 ,רוטַארעטיל וצ ּפֶא ךיז ביג ןוא ,דילנטימ

 .ןעריטנעמונרַא יז טגעלפ רהעפעגנוא ױזַא

 טפָא יז טנעלפ --- ןיהַא טהיצ ריד זַא ,זיא תמא רעד ---

 וא :ל?לכ םענענייא ןיימ ןָא ןענָאמרעד ךימ טגעלפ יז ןוא ,ןעגָאז

 סָאד ,"טסילַאיצַאס רעניד'גָאטנוז, א ןייז וצ זיא עטסעב סָאר

 -ענ ַא סלא ,ךָאו ַא לָאמ ןייא ןעגניטימ יד וצ ןעמוק ,טסייה

 ןעבענ ןוא גנונעװַאב רעד ןיא ?ײטנַא ןעמענ ,עסָאנעג רעכילנהעוו

 ,רהיא ןיא עלעטש ןייק ןעבָאה טינ רעבָא ,ענערטייב

 ,טכער טָאה יז זַא ,טלהיפעג ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב
 ךימ טָאה סע :טגָאזעג טָאה יז יו ןעוועג עקַאט זיא תמא רעד

 -לוקס ַא ןופ לשמ ַא ןעבענ ןיילַא ךיז ףיוא געלפ ךיא ,ןעגיוצעג
 יד ןיא רעליש עניימ טימ טנערעלענ בָאה ךיא ןעכלעוו ,לעכיב

 ַא :שילגנע ףױא סנַאסעל ןעבענענ בָאה ךיא ןעוו ,ןערהָאי

 ,עירעלַאװַאק רעד ןיא טנידעג רהָאי עכילטע טָאה סָאװ ,דרעפ

 טָאה רע ןעוו ,לָאס ןייא .רעקעב ַא ייב טײברָאעג ךָאנרעד טָאה
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 -סקע ןַא ןעטירעגייברַאפ טָאה ,קעבענ טימ ןעגָאװ ַא טּפעלשעג

 עשירעטילימ יד גידנערעהרעד .קיזומ טימ רענוגַארד ןָארדַאק

 ןעריּפָאלַאנ ןֹוא ןעגנירּפש ןעמונעג דרעפ סָאד טָאה ,ןעטיימורט

 .רענייטש ןעשירעלַאװַאק ,ןעטלַא ןייז ףיוא

 -נעס עפַאק ןיא ןעמוקענ דנעווא ןעדעי טעמכ ןיא ףעיל

 זנוא רע טָאה רעדיװ ןוא רעדיו .זנוא טימ ןהעז ךיז ?ארט

 .-עטש טינ טעװ "?סטרעװרָאפ , םייב טייברא ןיימ זא ,טרעכיזראפ

 ' .ערעירַאק רעשירַארעטיל ןיימ ןער

 ןא ,טכירכַאנ יד טכַארבעג רע טָאה דנעווַא ןעסיוועג ַא ןיא

 טלהעוירע נימיטשנייא ךימ טָאה ןָאשייאיסָאסא "םטרעוורָאּפ , יד

 .ןעגנוגנידַאב עניימ עלַא ןעמונעגנָא ןוא ,רָאטקאדער סלַא

 -ָאה ןעסָאנעג יד יוזא יו ,טרעדנואוועג ןיילַא ךיז בָאה ךיא

 ףיוא גנוטייצ יד ןערעסערגראפ וצ ןעמענרעטנוא טנעקעג ךיז ןעב

 ,סעשזדייּפ טכַא

 -עג ןיא סע .טייצ יד טליּפשעג ָאד טָאה עלָאר עסיורג ַא

 -זייטרעוודא רַאפ ןעכָאװ עכילטע עטסעב יד -- חסּפ ראפ ןעוו

 -עּפש ןיב ךיא יװ --- ןוא ,לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא סטנעמ

 סלַא ןעמוקנָא ןיימ ןעגעוו סעיינ יד זיא --- ןערָאװעג רָאװעג רעט

 -רא ןעגירק ןיא ףליה ַא סלא ןערָאװעגנ טצונעגסיוא רָאטקַאדער

 ,סטנעמזייטרעוו

 זיא סעשזדייּפ ייווצ ףיוא גנוטייצ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ יד

 לייוו ,גיטכיוו ןעוועג טציא סטנעשזדייא גניזיײטרעװדַא יד רַאּפ

 טעװ חסּפ ךָאנ סָאװ ןוא ; ץַאלּפ ןיא טגיטיונעג ךיז ןעבָאה ייז

 סָאד .טכַארטעג אמתסמ ךיז ייז ןעבָאה ,ןעגרָאז טָאג לָאז ןייז

 יד ןוא ייז ."העבטמ רעד ןופ טייז ןייא, רָאנ ןעוועג רעבָא ןיא

 ןעסערעטניא יד ןיא ןעבָאה טלָאװעג ךימ ןעבָאה ןעסָאנעג ערעדנַא

 ץוח א .רעטרעוװו יד ןופ ןיז ןעטסעב םעד ןיא ?סטרעוורָאפ , ןופ

 טעוװ רָאטקאדער סלַא רימ טימ זא ,טבױלגעג ןעבָאה ייז :םעד

 סע רָאנ ,גנוטייצ רעד ןיא ןעבעל רעיינ ַא ןעמוקניירַא רָאנ טינ

 ,רהיא ראפ טלעג ןעגירק וצ ןערעוו רעגנירג ךיוא טעוו
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 ךיא ןעכלעוו ףיוא ,גניטימ רעד -- .טקנעדעג ףעיל סָאװ
 .ןערָאװעג טלהעוורע ןיב

 סָאד ןעגנוריסַאּפ עבלעז יד ןענעו טביירש ףעיל םאיליוו

 : עדנענלָאפ

 -רָאפ , ןיא ןעוועג טינ זיא ןַאהַאק .בא סָאװ ,רהָאי ףניפ יד,

 -םיואנוא ןופ ןערהָאי ערעטיב ,ערעווש ןעווענ ןענייז "סטרעוו

 -רָאפ, רעד טָאה לָאמ ייווצ .ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןעכילרעה

 :ןערעװ טפיוקראפ םייב ןעטלַאחענ טייצ רעד רעטנוא "סטרעוו

 ,"טַאלבעגַאט , ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ןָאזהרש ,רמ וצ לָאמ ןייא

 -ימ ַא טעװעטַארעג טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה סע סָאװ ןופ

 ,נרעבדלָאנ עסָאנעג ַא ןעכלעוו ייב ,טירטס קלָאּפָאס ןיא גניט

 -עג "םטרעוװרָאפ, ן'רַאפ טָאה ,רערושטקעפונַאמ טריוקס ַא טציא

 -נַא ןעבָאה נידנעקוק םהיא ףיוא .,ראלָאד טרעדנוה טכַא טנרָאב

 רַאפ סטוָאנ גניטימ םענעי ףיוא טכארבעגנעמאזוצ ןעסָאנעג ערעד

 טינ טָאה ןָאזהרש ןוא ,ראלָאד טרעדנוה ףלעווצ ךָאנ ןופ טנעהַָאנ

 ריפ ןעטָאבעגנָא טָאה רע רעכלעוו ראפ ,האיצמ יד ןענָארקעג

 .ראלָאד דנעזיוט

 -רַאפ טלָאזעג "סטרעוורָאפ , רעד טָאה לָאמ עטייווצ סָאד ,

 יד טכַאמענ ןעבָאה סָאװ יד ,"סורעננעק , יד וצ ןערעוו טפיוק

 ,םהיא טָאה לָאמ סָאד .,?טַאלב-דנעבַא , ןיא גנוטלַאּפש עטייווצ

 רעביירש םעד ןופ תונשקע יד טעװעטַארעג ,דַארג ןעסיוועג ַא זיב

 "ניו ןעסָאנעג יד טימ ןעמַאזוצ ,זיא רעכלעוו ,ןעלייצ עזיד ןופ

 טניטכעמלָאפַאב ,םענייא ךָאנ ןוא ץטיוואזילע ,רעלעפ ,יקסוועשט

 "ענ ןיוש טָאה ךודיש רעד .,ל?לעיד םעד ןערהיפוצכרוד ןעראוועג

 רהעז ןעוועג זיא עטימָאק רעזנוא .ןערעוו ןעסָאלשענ םייב ןעטלַאה
 -עננייא שינעגניד עגנַאל ךָאנ ןעבָאה "סורעגנעק , יד .גיבעגכָאנ

 ןעזיילוצסיוא ידכ ,שעק ראלָאד טרעדנוה ןעצפופ ןעבעג וצ טניליוו

 רַאפ ןוא ,טעקרַאמ ןיא טהערדענמורַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,סקעשט

 -צעזעג ןערעוו ןעטלַאהענ טנעקענ ןעבָאה ךיא ןוא רעלעפ עכלעוו

 -ענּפָא שירָאנעטַאק רעבָא ךיז ןעבָאה ייז .ךילטרָאװטנַאראפ ךיל

 עכילטע יד ךיז ףיוא ןעמענוצרעביא רעדָא ןעלהָאצַאב וצ טנָאז
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 עטלעטשעננָא ענינייא יד טמוקענ טָאה סע סָאװ תוריכש ןעכָאװ
 עטימָאס רעזנוא .סיִּפֶא סענויב םעד ןוא עיצקַאדער רעד ןופ
 יקסוועשטניוו .ןעטַארַאב ךיז רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא סױרַא זיא
 -עג טָאה סע ןעמעוו ,ערעדנַא ייווצ .ןעבענכָאנ ןעסייהעג טָאה

 ןעועג זיא רעלעפ .םהיא טימ ןעטלַאהענ ןעבָאה ,תוריכש טמוק
 ןוא "סורעגנעק, יד ןופ גנוטלַאה רעצנַאנ רעד טימ טעטסירטנע

 נָאטהעװיּפָאק ַא ןענָארקעג בָאה ךיא ,רימ וצ ןָאטענ קוק ַא טָאה
 ויא'ס .ןענרָאמ ףיוא ןעניײלּפָא סע ןעזומ רימ זַא ,טרעלקרע ןוא
 סױרַא ןענייז ריס .הירפ רעד ןיא 2 ךָאנ בלַאה ןעוועגנ ןיוש
 ןעריט ריפ טניואועג טָאה רעכלעוו ,רעללימס .ןעסיורד ףיוא

 ןיא ץנערעפנָאק רעד אוו ,םור-בולק ןעשיטסילַאיצַאס ןופ קעװַא

 ןייז ךרוד ןעגיובעגרעבירַא ןענַאטשעג זיא ,ןערָאװעג ןעטלַאהעג
 .ךודש םעד ןופ סעיינ ןערעה וצ טרַאװעג ןוא רעטסנעפ םענעפָא
 .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןענעו טלהעצרעד םהיא ןעבָאה רימ

 "ךָאפ , םעד ןעזָאלבוצפיוא ףיוא ןעבָאה רהיא טזומ ליפיוו ---

 רע טָאה -- ??לעפ ס'רעלעפ ןוא ערעייא ןעועטַאר ןוא "סטרעוו
 .טנערפעג

 .טרעפטנעענ םהיא ךיא בָאה --- ראלָאד דנעזיוט ַא ייב --

 .גָאטיײב ןעגרָאמ ךימ טהעז ןוא ,ןעפָאלש טהעג ---
 .ןעפָאלש ןעגנַאנעג ןיב ךיא,

 רעד ךרוד .בלַאה ףיוא בלַאה טרָאװ ןעטלַאהעג טָאה רעללימ ,
 יד ןוא ןייטשלעדע רעשזדענעמ רעטַאעט םעד ןופ טייקכילדניירפ
 טָאה ,יקסוועשאמאט ןוא, רעלדַא ,רעלסעק רעליּפשיױש עטמהירַאב

 -םיוא , ףיױא טינ רעבָא ,ראלָאד דנעזיױט יד טננַאלרעד זנוא רע
 ןייז ןערעננעלרַאפ וצ ףיוא רָאנ ,/סטרעװרָאפ, םעד "ןעזָאלבוצ
 ,הסיסנ

 -רעטעּפש א ואוו ,דנַאטשוצ ןעניד'ססוג-רעמיא ַאזַא ןיא,
 טָאה ,ןענירעהירפ ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא םהיא טָאה סיזירק רעניד

 ןעמוקענקירוצ זיא ןַאהַאק ןעו "סטרעוװרָאפ , רעד ןענופעג ךיז
 .עיצקַאדער ןייז ןעמענרעביא

 "טטרעוורָאפ , רעד טָאה ןעסיזירק עלעיצנַאניפ רָאנ טינ ןוא
 זיא ןַאהַאק סָאװ רהָאי ףניפ יד ןענָארטעגכרוד ןוא טבעלעגכרוד
 "יפ ןענייז ןעסיזירק עלענָאיצקַאדער יד .קעװַא םהיא ןופ ןעוועג
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 עסיורג ַא ןעבירטרַאפ ןעבָאה ייז לייוו ,רענרע ךָאנ ןעווענ טכייל
 םורַא טריּפורג סגנַאפנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעסָאנענ לָאצ

 ןיק ןעװעג טינ ןיא סע יװ ױזַא ."סטרעוורָאפ, םעד
 סרעדנַא ןא ,עּפורנ ןייא לָאמ ןייא טָאה ,רונש-טכיר ענידנעטשַאב

 ךיז ,רעדנירג ןוא דניירפ עטנעהָאנ ענייז ןופ עּפורנ רעדנַא ןַא לָאמ

 ? ץלַא סָאד ךיז טניול סָאװ וצ : ענַארפ יד טלעטשעג טסנרע

 -וקענקירוצ ,ןעגנַאגעגקעװא ,ןעמוקענ ןענייז ןערָאטקַאדער,

 רעדָא ,טלָאװעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעגנַאגעגקעװַא רעדיוו ןוא ןעמ

 ,ץטיווָאזילע ,ןיקסעּפ ,ןיקטעמַאז ,רעללימ .טזומענ ןעבָאה ייז ןעוו

 ןופ ןַאמרָאפ רעד ,רעשזדענעמ רעד ,ןעטנענַא גניזײטרעװדַא יד

 ,"סטרעוורָאפ , םעד טריטקאדער ןעבָאה עלַא --- קינזער רעצעז יד

 -רַאפ ןעלַאטנעמָאמ רעייז טל לָאמא ןוא ,טיונ יִּפ לע לָאמַא

 .גנַאל

 טנעהָאנ ןעמוקענ טינ רהָאי רֶאּפ עטשרע יד זיא ןַאהַאק .בַא;

 טייצ ןופ רע טנעלפ רהָאי ייווצ עטסכענ יד ."סטרעוורָאפ , םוצ

 -ָאס ןעבעל ,טירטס ןָאשזיוויד ףיוא סימִא ןיא ןעמוסניירַא טייצ וצ

 ןעזייוואוצנא לָאמַא ,ךַאז עניילק ַא ןעריטקיד וצ לָאמַא ,קלָאפ

 טסַאּפעג טלָאװ סע סָאװ ,ננוטייצ רעשילננע ןא ןיא סעּפע ףיוא

 ךיז רע טנעלפ ענייז ןעטיזיו עזיד ייב .?סטרעוורָאפ , ן'ראפ

 םהיא ןופ ןעבָאה רימ ןוא ,"סטרעוורָאפ , םעד ףיוא ןענערפכָאנ

 סָאװ זַא ,ןענָאטַאב רעבָא ןענעלפ רימ .ןענרָאברַאפ טינ ךַאז ןייק

 -רַאטש לָאז סָאװ ,רָאטסָאד ַא סנעטסיימ ןזיא ,טלהעפ הלוח םעד

 -וצ ןייֵלַא ןופרעד ןיוש רע טעוו טכיוועג זַא ; ןעטולב ענייז ןעק
 -ערעהוצנָא רעלוּפַאק ַא ןעבעג טפָא םהיא ןענעלפ ריס .ןעגירק

 סעסריונ יד זַא ,רָאטסָאד רעניטכיר רעד ןעוועג טלָאװ רע זַא ,שינ

 סרעדרָא ענייז טנלָאפענסיוא ,דייר ענייז וצ טרעהענוצ ךיז ןעטלָאװ

 -ייה וצ םהיא טרעהענפיוא ןעטלָאװ םיבורק עטנעהָאנ יד זא ןוא

 .תואופר "עקסבַאב , טימ ןעל

 טָא ,לעכיימש 8 טימ ןערעפטנע זיולב זנוא טנעלפ ןאהַאק,

 -עג רימ רחיא טָאה .סָאד ,םייוו'כ ,סייוו'כ, : ןעגָאז טלָאװ רע יו
 ןעגעג ,לָאמ ןייא ןיב ךיא ןעוו ,קירוצ רהֶאי ףניפ טימ ךָאנ טגָאז
 ."רָאטסַאדער ךייא ייב ןערָאװעג ,ןעליוו ןיימ
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 ךיא ןוא רעלעפ ןענייז נָאטימכָאנ ןעניד'ךָאװטימ ַא ןיא,

 -ייז רימ .טירטס לענַאק וצ ףױרַא ,ייוודָארב-טסיא ףיוא ןעגנַאנעג

 ןַאד ךיז ןעבָאה סע ואוו ,סָאנ ןופ טייז רעד טימ ןעגנַאגעג ןענ
 סָאװ רָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ,רעזייה יד ןופ תוברוח יד ןענופעג
 ךיז טניפעג סָאװ קרַאּפ םעד ןעיוב וצ םוא ןעפרָאװעגּפָארַא טָאהעג
 -נָא ךיז ןעבָאה רימ .גנידליב "סטרעוורָאפ , רעד ןענעקטנַא טציא

 ןייז ףיוא ,ןעגעקטנַא זנוא גידנעמוק ,ןע'ןַאהַאק .נעג טימ ןעפָארטעג

 עלייו א ךיז ןעבָאה ריס .,וצ סיפֶא "סטרעװרָאפ , םוצ געוו
 "ונעג ןעבָאה ריס ןוא טרָאװ ַא ךָאנ טרָאװ ַא .טלעטשענּפָא

 -וצ טפראדעב טלָאװ רע זא ,םהיא טימ ן'הנעט'נייא טסנרע ןעמ

 זא ,טרהעלקרע םהיא ןעבָאה ריס .,?סטרעוורָאפ , םוצ ןעמוקקיר

 טינ טציא גנוטייצ יד טבעל סיזירק ןעלעיצנַאניּפ ןעפרַאש ןייק
 .ןעמערט ָאי ןעק סע יוװ ,ןעפערט טינ ױזַא לָאז'ס ?הָאוװבָא ,ךרוד

 עיצאלוקריצ דנעזוט ַא ךָאנ טלָאװ ,ננוניימ רעזנוא טיול ,זַא

 .האצוח רעד טימ הסנכח יד ןעכילנענסיוא

 ,ןעכערּפשעג עליפ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא'ס,
 םוצ ןעמוקקירוצ ןענעװ ןע'ןַאהַאק טימס טָאהעג בָאה ךיא סָאװ

 -נוא סָאד ןייז ןעק סע זא ,טלהיפעג בָאה ךיא זא ,"סטרעוורָאפ

 ַא טקרעמענ ךיז טָאה'ס .טסיזמוא ןייז טינ ןעלָאז דייר ערעז
 ןיוש ןענייז ךיא ןוא רעלעפ .עמיטש ס'ןַאהַאק ןיא טפאשקנעב

 ןוא ,טירטס ?ענאק ךָאנ תוחילש רעזנוא ףיוא ןעגנאנעג טינ

 .ֹוצ סיפֶא ?סטרעוװרָאפ, םוצ ןעננַאנעג טינ ןיוש זיא ןַאהַאק
 -רָאוװאוצ יד םורַא ,קירוצ ןוא ןיה טהערדענמורַא ךיז ןעבָאה רימ
 ןאהַאק רימ טָאה טצעלוצ .ט'הנעט'עגנייא ןוא ,תוברוח ענעפ
 : ןָאטעג נָאז א

 -ָאנעג יד .,תועט ַא טכַאמ רחיא ארומ בָאה ךיא ,ףעיל ---

 ןעוועג ןיב ךיא .,טינ -- ךיא ;ןעװענ יו עבלעז יד ןענייז ןעס

 -ַאס ,רימ זַא ןענופענסיוא בָאה ךיא ,טלעוו רעטיירב רעד ףיוא
 ,ןעסיוו ןוא טייקכילרחע ףיוא טנעטאּפ ןייק טינ ןעבָאה ,ןעטסילַאיצ

 .רהיא ןצ רימ יו זנוא וצ רעטנַארעלַאט זיא טלעוו ערעסיוא יד

 -עוַאב ענעגייא רעזנוא ןענעק רימ .ןהעטשראפ וצ זנוא טכוז יז
 .טלעוו ענידנעסיורד יד ןענעק טינ ןעליו רימ לייוו ,טינ גנוג
 ,טסייג-לעזיילק ַא טימ טּפַאזעגנָא טייז ןעסָאנעג ערעייא ןוא רהיא
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 טינ טייוו רע טעוװ ,זיא רע סָאװ ןעביילב ?סטרעוורָאפ , רעד טעוװו

 -עטנהענרעד טינ םהיא וצ ךיז טעוװ םלוע רעטיירב רעד ,ןהעג

 -עטניא-סנעבעל עלַא טימ טינ ךיז טריסערעטניא רע ל?ייוו ,ןער

 "געט רעייז רעסיוא ןעסַאמ עטיירב יד ןעריסערעטניא סָאװ ןעסער

 -כיוו ױזַא זיא'ס ,ףעיל ,ךייא גָאז ךיא .ףמאק ןעשימָאנָאקע ןעכיל

 ענעשעק ןיא לעכיטזָאנ ַא ןענָארט וצ םלוע םעד ןענרעל וצ גיט

 -נא ןיא רַאפ ץרא-ךרד ןעבָאה וצ ; דרַאק-ןָאינוי א ןענַארט וצ יו

 .גנוניימ ענעגייא ןא ןעבָאה וצ יו ,ניטיונ ױזַא זיא ,גנוניימ סנערעד

 וצ טדערעג ןַאהַאק טָאה ,ױזַא רהעפעגנוא רעדָא ,ױזַא,

 -ייז רימ זא ,טלהיפעג בָאה ךיא .טייצ עננַאֿל ,עננַאֿפ א ןזנוא

 .זנוא םימ רעדיוו זיא ןַאהַאק זַא ,ליצ רעזנוא וצ טנעהָאנ ןענ

 -- ,ןַאהַאק עסָאנעג ,רהיא רָאנ ,תועט ַא בָאה ךיא טינ ---

 עלַא רימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא --- .טרעפטנעעג םהיֹא ךיא בָאה

 -עג וצ יװ טינ ןעסייוו רימ רָאנ ,רהיא סָאװ עבלעז סָאד ןעליוו

 ,ןערהָאלק טינ זנוא רַאפ ,ןעכילרעניא רעזנוא וצ קורדסיוא ןעב

 זנוא ראפ .סעלַא סָאד לָאז סָאװ ןעצעמיא ןעפרַאד רימ .גנַאלרַאפ

 ךימ טזָאל ,ןעטַאט ןיא ןעצעזרעביא ,רעטרעוו ןיא ןעקירדסיוא

 ןופ רָאטקַאדעװ סלַא ןענָאלשרָאפ ךייא נניטימ ןעטסקענ םייב

 טינ ןעכאמ עדייב רימ זא ,ןהעז טעוװו רהיא ןוא ,?סטרעוורַאפ ,

 | .תועט ןייק
 -רוק ס'ןַאהַאק ןעוועג זיא --- ,ןעניילרעביא ךיז עוו ךיא ---

 -קנעושַאבנוא עצנַאנ יד ןעבָאה זומ רָאטקַאדער א-- ,רעפטנע רעצ
 .טיַאנידונ .ןעהיידראפ טינ ךָאנ סע ןעק םלוע רעזנוא ; טכַאמ עט

 "סטרעװרָאפ, ןופ ריט םייב רימ ןעבָאה גידנעמוקקירוצ ,

 .ןע'ןיסעיל .נעג ןעפָארטעגנָא םיִפָא

 טָאה רהיא ,ןעזָאלּפָא םהיא טפרַאדעג טינ טָאה רהיא ---
 זנוא ןיסעיל טָאה --- ,סיפִא ןיא ךיילג ןעננערב םהיא טפרַאדעג

 "עג רעזנוא ןענעװ טלהעצרעד טהיא ןעבָאה רימ ןעוו ,טנָאזעג

 ,ןע'ןַאהַאק טימ ךעדּפש
 ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא ,רעטעּפש ךָאו ַא ,נָאטשרענָאד ,

 םעד טריסנָאנַא .,ןָאשיירעדעפ-סערּפ "סטרעוורָאפ , ןופ גניטימ א

 -נעלהעצרעד טינ ,ןפוא ןעניד'תודוס א ףיוא רימ ןעבָאה גניטימ

 ףניפ ןעוועג ןענייז סע בוא טינ סייו ךיא .קעווצ םעד גיד
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 טױרטרַאפנָא ןעבָאה רימ ןעמעוו טַאר-סגנוטלַאװרַאפ ןופ ןעשנעמ
 .ןע'ןַאהַאק ןענירקוצקירוצ גנונפָאה רעזנוא

 -ענ רעד ןעוועג זיא ,טירטס קלָאּפָאס 42 ןיא ,נניטימ רעד,

 ,גירריוקרעמ ןוא .טנעדיצניא ןָאזהרש םעד טניז רעטסטקַאּפ
 ,ױזַא ,דוס םעד סייוו רע זַא ,ןעזעלענ ךיא בָאה םינּפ סנעדעי ףיוא
 -רַאפ רעד ןופ קעווצ םעד ןערהעלקרע ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו זַא
 -געמ ןוא גנונעפָאה רעד ןופ טינ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ,ננולמאז
 ,"סטרעװרָאפ , ןופ רָאטקַאדער ןערעוו רעדיוװ לָאז ןַאהַאק טייקכיל

 וצ ךילנעמ םוא ןָאט ןעפרַאד רימ סָאװ ,ענַארפ רעד ןופ רָאנ

 יירפ עיצקאדער רעד טימ ןהעננָא ןענעק לָאז ןַאהַאק זַא ,ןעכטמ

 ,ןערָאװעג ניטרַאפ ןיוש ןיב ךיא ןעו טשרע .טרעטשעגנוא ןוא
 ,ןעמונעגנָא טינ ךָאנ טָאה ןאהַאק זַא ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה
 טרעלקרע סע בָאה ךיא .ןעניילרעביא טשרע ךיז הףרַאד רע זַא

 .גנולמאזרַאפ רעד

 -ַאב שיטסַאיזוטנע ןעבָאה ערעדנַא ןוא ןייּפ סקַאמ ,ןיסעיל ,

 ןעמונעגנא גימיטשנייא ןיא עיצולָאזער א ןוא ,גנונעפַאה יד טסירג

 -ענרעביא קירוצ לָאז רע ןע'ןַאהַאק .נעג ןערעדָאפוצפיוא ןערָאװענ
 ןערעכיזרַאפ םהיא ןוא ,'סטרעוװרָאפ , ןופ עיצקַאדער יד ןעמ
 וצ טכַאמ עלופ יד סיוארָאפ םהיא טינ ןָאשיירעדעפ יד זַא

 .ןעטכיזנא ענייז טיול עיצקַאדער יד ןערהיפ
 "וטנע רעייז ןיא קעװַא ןעסָאנענ יד ןענייז טייוו ױזַא ןוא

 ןעזיועג ךיז ןעבָאה סע סָאװ ןעטכיזסיוא עיינ יד רַאפ םזַאיז
 וצ "רעוַאּפ-לופ , ןעבענעג ןעבָאה ייז סָאד ,"סטרעוװרָאפ , ן'ראפ
 וצ ,ןע'ןאהַאק טימ ןהעז טפראדעב ךיז טָאה סָאװ ,עטימָאק רעד

 וליפַא רהעמ ךיז נידנענערפנָא טינ ,סטנעמשזדנַארַא עֶלַא ןעכַאמ
 לָאמנייק רעהירפ זיא סָאװ ,ךַאז ַא --- טָאר-סגנוטלַאװרַאפ םייב
 ןופ ןעסיוו ןעלעיציפא םעד ןהֶָא ?הָאוובֶא .ןערָאװענ טביולרע טינ

 .טפִא ץנַאג ןערעװ ןָאטענ סעכלעזא טנעלפ ןָאשיירעדעפ רעד

 דיּפקמ א ןעוועג ןיא סָאװ ,רעקול עסָאנעג רעננוי רעד ןליפַא
 סעינעליווירּפ יד טיהענּפָא גנערטש טָאה ןוא ןעכַאז עכלעזא ףיוא

 .נאלשרָאפ "רעוַאּפ לופ , םוצ ןעווענ םיכסמ ךיוא טָאה ,קלָאפ ןופ

 ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעד ןערָאװעג זיא ןאהאק ןוא
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 רעד זיב רָאנ "סטרעװרָאפ , םייב ןעטייברא וצ ןַאלּפ ןיימ

 רעשילננע וצ ןעבענוצּפָא טייצ עגירעביא יד ןוא עדנוטש-גָאטימ

 עטשרע יד .םיורט ַא רַאפ טנײצעגסױרַא ךיז טָאה ,רוטארעטיל

 רעהירפ קעווא טינ עיצקַאדער רעד ןופ ךיֹא ןיב ןעטַאנָאמ עכילטע

 רהוא סקעז רַאפ ןוא ,דנעװַא ןיא רהוא ןהעצ רעדָא ןיינ רַאפ

 ןעבעגעג גנוטכַא בָאה ךיא .קעװַא טינ ךיוא טציא ךיא תענ

 ,ןעסעיינ ענעריישרַאפ טרהיפעגנייא ןוא טייהלעצנייא רעדעי ףיוא

 סע .ןיילא ןעביירש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע עכלעוו ייב

 .טייברַא עסַאמ א ןעוועג זיא

 ןָאעל עסנעג טמיטשַאב ךיא בָאה ראטערקעס ןיימ רַאפ

 טײברַאעג "סטרעװרָאּפ, ןיא רעהירפ טָאה רעכלעוו ,ןע'בילטָאנ

 ןעדנוברַאפ גנוטייצ רעד טימ זיא רעכלעוו ןוא ,רָאטקערָאק םלַא

 -לעהסיוא רימ טנעלפ רעכלעוו ,ןיקמורפ .א ןוא רע .םויה דע

 ,ןעטכילפ עלענַאיצקַאדער ערעדנַא ןוא ןעננוצעזרעביא טימ ןעמ

 עטסגיסיילפ ןוא עטסנעבעגרעביא עניימ ןעשיווצ ןעוועג ןענייז

 .רעטײברַאטימ

 "ניא טייצ עשביה ש ףיוא טָאה רוטַארעטיל ןופ רעביוצ רעד

 םעד ןעיובפיוא ןופ רעביוצ םעד ץַאלּפ ןייז ןעטָארטענּפָא ןעצנַאנ

 ."סטרעוװרָאפ

 "רע ,ןעסױטשנעמַאזוצ ,ןעגנורעטש ןעוועג רעדיוו ןענייז סע
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 יד .טגָאזעג טָאה ףעיל יו ןעמוקענסיוא רעבָא זיא סע .,ןעשינרענ |

 טָאטשנא ןוא ;ערעדנַא ץנַאנ ןעוועג טציא ןענייז ןעדנעטשמוא

 ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעטייברא וצ קשח םעד ריס ייב ןעמענוצקעווַא

 ןופ רעייפ םעד וצ ליוא ןעסָאנענוצ ןעסױטשנעמַאזוצ יד ןעבָאה
 .טרהיפעגנייא בָאה ךיא סָאװ ,ןעסעיינ יד ןיא סערעטניא ןיימ

 "םטרעוורָאפ , ןיימ ןיא ןערָאװעג ןעננולשרַאפ ױזַא ןיב ךיא
 ךַאז רעדנַא ןייק טולָאסבא ךיא בָאה טייצ עננַאל ַא זַא ,טײברַא

 סָאװ ןעמרָאפער יד ןופ גלָאפרע רעד ןעוו .טַאהענ טינ ןעניז ןיא

 קרַאטש ןעמונעג ךיז טָאה "סטרעװרָאפ , ןיא טכַאמענ בָאה ךיא
 -עג לָאמַא יורפ ןיימ טימ ךערּפשענ ַא ןיא רעללימ טָאה ,ןהעזנָא
 י ; גנוקרעמַאב עדנענלָאפ יד טכַאמ

 ןייז ןיא נלָאפרע ס'ןַאהַאק ןופ ןעכאזרוא יד ןופ ענייא,

 -ַאב רע טרעװ ,ךַאז ַא רַאפ ךיז טמענ רע ןעוו .גנורעטסייגַאב
 טימ ןיירַא רהיא ןיא ךיז רע טפרַאװ ןַאד ןוא ,רהיא רַאפ טרעטסיינ

  ,."ןעבעל ןוא בייל

 -עג טרעדנימענ טינ זיא רוטארעטיל ןיא סערעטניא ןיימ |
 טניילענּפָא רעבָא ךיא בָאה טײברַא עשירַארעטיל ןיימ .,ןערָאװ

 | | ,טגײלעגּפָא ןוא

 ,ןעננורעדנע עכילדנירג טכַאמענ ךיא בָאה ננוטייצ רעד ןיא
 -ייז םלוע רעדנעזעל רעד ןוא ןעסָאנעג יד זַא ,עכילדנירג עכלעזַא

 .ןערָאװעג טשַאררעביא ןענ

 -ָאה ענינייא -- !"סטרעװרָאפ , רעדנַא ןַא רָאנ זיא סע,

 ערעדנַא ;ננוקיצטנע ןופ קורדסיוא ןַא סלַא טנַאזעג סָאד ןעב

 .טסעטָארּפ ןופ קורדסיוא ןַא סלַא

2. 

 ."םטרעוורָאפ , ןופ עטכישעג ם'ףָאגָאר ללח ןופ נוצסיוא ןא

 ,1909 ןיא ןוא 1897 ןיא --

 -רעביא םעד ןיא טכַארבעגסױרַא ךילטייד טרעוו טקנוּפ רעד

 ףָאנָאר ?לח ןעכלעוו ,עטכישעג "סטרעוורָאֿפ, רעד רעביא קילב

 גנוטייצ רעד ןופ רעמונ בוט-םוי םעד ןיא טכילטנעפערַאפ טָאה

 ,1999 ,לירּפַא ןעט22 םעד ,יעליבוי ןעט-:28 רהיא דובכל

 יייפ "סטרעוורָאפ , ייווצ טמענרַאפ רעכלעוו ,?עקיטרַא ס'הָאנָאר
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 -ילנעזרעּפ ןייז ןופ דנורג ן'פיוא ןערָאװעגנ ןעבירשעג זיא ,סעשזד

 טָאה רע סָאװ ןעכערּפשענ ןופ ןוא ןינע ן'טימ טפַאשטנאקאב רעכ

 .ןעסָאנעג ערעטלע יד ןופ עכילטע טימ טאהעג

 רעד זא טביולגעג טָאה --- ּףָאגָאר טלהעצרעד --- ןַאהַאק,

 ןא ,ןעסַאמ עטיירב יד ןופ גנוטייצ ַא ןערעוו זומ ?סטרעוורָאּפ ,

 -נעמ עטלחעצעג יד רַאפ זיולב ןערעוו ןעבעגעגסױרַא טינ רָאט רע

 ןוא עשיטסילַאיצַאס יד ןָא ןערהיפ סָאװ ןעּפורג עגנע יד ,ןעש

 -עג ןיא עגַארפ רעזיד ןיא עירָאעט דנורג ןייז .גנוגעוַאב ןָאינוי

 ; עדנענלָאפ יד ןעוו

 -ָאס םוצ ןעפַאמ יד ןעהיצוצ ליוו "סטרעוורָאפ , רעד ביוא,

 יד רעביא סולפנייא ןַא ןעביאוצסיוא טנוז רע ביוא ,םזילַאיצ

 ץלַא רַאפ רעהירפ רע זומ ,סולפנייא ןעשיטסילַאיצַאס ַא ,ןעסַאמ

 ,ןָאט וצ סָאד םוא ןוא .רעזעל ענייז רַאפ ןעסַאמ יד ןעכַאמ

 ןעטיירב םעד ןעריסערעטניא סָאװ ןעלקיטרַא ןעקורד ןעמ זומ

 -ניא ןעכילשנעמ ןיימעגלַא ןַא ןעטלַאהטנע סָאװ ןעלקיטרַא ,םלוע

 ,סערעט

 -לעז רעהירפ "סטרעװרָאפ , ןיא ןענעלפ ןעלקיטרַא ענױזַא,
 -יוו סָאד ,ןעביולג ןעמ טנעלפ רעהירפ ; ןייז טקורדענ ןעוו ןעט

 ןערידנַאנַאּפָארּפ ֹוצ ןעבעגנענסױרַא טרעוו "סטרעוורָאפ , רעד דלַאב

 עשימָאנָאקע ערעייז ןיא רעטייברַא יד ןעפלעה וצ ןוא םזילַאיצַאס

 ןעלקיטרַא יו ןעכַאז ערעדנַא ןייק ןעקורד טינ רע ףרַאד ,עפמעק

 שזדייּפ סעיינ רעד ןענעוו) םזינָאינוי-דיירט ןוא םזילַאיצַאס ןענעוו

 טקורדעג ןעלקיטרַא עזיד טָאה ןאהַאק .(םינ ָאד רימ ןעדייר

 -נַא יד ןוא ןעלקיטרַאטייל עטסרהעמ יד ,רָאפעב יו טקנוּפ
 -סילַאיצַאס ןייר ןעוועג רעהירפ יװ ןענייז ןעלקיטרַא עטסנרע ערעד

 ןעועג ןיא ננוטייצ רעד ןופ יסיִלאֹּפ עניימענלַא יד ןוא ,עשיט

 רעבָא טָאה רע .רעמיא יוװ שיטסילַאיצַאס גנערטש ױזַא טקנוּפ

 -מֲאֹּמ רַאפ ,ןעלקיטרַא טרָאס םעיינ א רַאפ ץַאלּפ ןעבענעג ךיוא

 ,עכילשנעמ ןיימעגלַא רַאפ ,ערעל

 יז .ננוטייצ רעד ןיא ןעבעל ליפ ןעסָאנעגניירַא טָאה רע,

 טכַאקעג טָאה יז .טבעלענפיוא ,טהילבענפיוא םהיא ייב םָאה

 ,סערעטניא טימ ,ןעכַאז עיינ טימ
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 טדערעג ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעג ןוא ןענַאטשענ זיא ןעמ ואוו,
 | ."םטרעוורָאפ , ןופ

 ןָאיציזַאּפָא ליפ ןעפורענסיורַא טָאה יסילָאּפ עיינ ס'ןַאהַאק,
 "סטרעוורָאפ , רעד ןופ סרעבמעמ זיולב טינ .ןעסָאנעג יד ןעשיווצ

 ענידייסטיוא עליפ ךיוא רָאנ ,טריטסעטָארּפ ןעבָאה ןָאשיײאיסָאסַא

 סָאד ,טרהעלקרע ןעבָאה ייז .סרעזײטַאּפמיס ןוא ןעסָאנעגײטרַאּפ
 עסָאנעג וצ טקעּפסער ןעטסכעה םעד ןעבָאה ייז דנערהעוו

 וצ ןעיורטוצ ןעטסלופ םעד ךיוא ןעבָאה ייז דנערהעוו ,ןע'ןַאהַאק
 -ןעּפיצנירּפ ןייז וצ ןוא טייהנעבענרעביא רעשיטסילַאיצַאס ןייז
 וצ גוצאב ןיא םהיא טימ ןעמיטשנייא טינ ייז ןענעק ,טייהיירט
 רעיינ רעד סָאד ןעטלאהעג ןעבָאה ייז ,יסילָאּפ לעירָאטידע ןייז
 -ךָאפ , ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ןַאהשק סָאװ ,ןעלקיטרַא טרָאס
 .ןעניישרע טינ גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא ןערָאט ,"סטרעוו

 טָאה רע ,טפמעקַאב טקנוּפדנַאטש ןעזיד טָאה ןַאהַאק ןוא,
 טינ ןייז וצ ןערעהפיוא זומ "סטרעװרָאפ, רעד זא ,ט'הנעט'עג
 רע .ןעטסילַאיצָאס רַאפ ןעטסילַאיצָאס ןופ ןַאגרָא ןַא יו רהעמ
 םעד ןעמענמורַא לָאז סָאװ גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא ןייז ףרַאד
 -ךָאפ, רעד ןעוו ןזַא ,ןעועג זיא גנוניימ ןייז .ןעבעל ןעצנַאנ
 יד ךיז וצ ןעהיצוצ רע טעװ ,געוװ ןעזיד ףיוא ןהעגנ םעוו "סטרעוו
 ַא גידנעייז ןוא .קלָאפ ןופ גנוטייצ ַא ןערעוו םעוו ןוא ןעסַאמ
 -רַאפ ןעסַאמ יד ןעשיווצ ןענעק רע טעװ ,קלָאפ ןופ גנוטייצ
 -ַאיצַאס יד ןעיובפיוא ןוא ןערהעל עשיטסילַאיצַאס ענייז ןעטיירּפש
 .סנאינוי יד ןוא גנונעוואב עשיטסיל

 טבער טָאה ןטהַאק זַא ןעזיווַאב ?לענש טָאה קיטקַארּפ יד ןוא,
 ,רעזעל ןעהיצוצ ןענעוו ןעגנוטּפױהַאב ענייז ןיא טַאהעג

 -רָאפ , ןופ ןָאשיילוקריס יד טָאה עיצקַאדער ןייז רעטנוא,
 יד ןיא .ןעביוה ןוא ןעביוה ןעמונעג ךיז לעטש ן'פיוא "סטרעוו
 טָאה טדעטש ערעדנַא ןוא קרָאי וינ ןופ ןעלאטראווק עשידיא
 רעד סָאװ ןעלקיטרַא עיינ יד ןענגעו ןעדייר ןעמונעג דלַאב ןעמ
 ךיז ןעבָאה ס'ןַאהַאק רענגעג עליפ .טקורדעג טָאה "סטרעוורָאפ,
 ."טכערעג טראפ ןיא רע זַא ,טגייצרעביא טייצ רעד טימ

 -רָאפ, ןופ רָאטקָאדער ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,1897 ןיא
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 ,ץנעטסיוקע ןייז ןופ ןעטַאנָאמ עבילטע עטשרע יד ןיא "סטרעוו

 ךיא בָאה ןַאד רָאנ ,טקנוּפדנַאטש ןעבלעז םעד טַאהעג ךיא בָאה

 -ימ יד ףיוא .ןערהיפוצכרוד םהיא טייקכילנעמ יד טָאהעג טינ

 -ענג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,"ןייאראפ-סערּפ, םעד ןופ ןעגניט

 -עננָא רעמיא ךיא בָאה ,"ןָאשיײאיסָאסא סטרעוורָאפ , יד ןערָאװ

 וצ ךיז "סטרעוורָאפ , םעד רַאפ זיא סע שיטקַארּפנוא יוװ ןעזיוו

 רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא -- ןע'ןָאילעד ףיוא סעקַאטַא טימ ןעמענראפ

 .(419-478 ,דנַאב ןעטירד העז) טנאקאב טינ וליפא םלוע םעד זיא
 געלפ ךיא ןעכלעוו ,ליּפשייב ַא רָאנ ןעווענ ךילטנענייא זיא סָאד

 ףרַאד גנוטייצ יד זַא ,טקנוּפדנַאטש ןיימ ןעזייוואב וצ ןעננערב

 .עטקעס עשיטסילַאיצָאס ַא רַאפ טינ ןוא ,םלוע ןעסיורג ן'רַאּפ ןייז
 ערעדנַא יו רעטפע ןעכיורבעג ליּפשייב ןעזיד געלפ ךיא ביוא

 ענארפ ןָאילעד יד סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ןעוועג סָאד זיא ,ןעליּפשייב

 יד ,זנוא ייב ענַארפ עגיטכיוו ַא ןעווענ ךיז רַאפ ןוא ןַא ןיא

 רעדיוו ןוא רעדיוו רעבָא נעלפ ךיא .,נעט ענעי ןיא עטסניטכיוו

 עטיירב יד רַאפ ננוטייצ ַא ןעמַאש ןעזומ רימ זַא ,ןערתעלקרע

 -ייא רעזנוא רַאפ טינ ןוא ,רעזעל םעניימענלַא םעד רַאפ ,ןעסַאמ

 .לעזיילק רענעג

 רעסיורג ַא רַאפ רעדָא עלעטלעוו עניילק א רַאפ גנוטייצ א,

 געלפ ױזַא ;ןעלעטשקעװַא ענַארפ יד ךיא נעלפ יוזא "? טלעוו

 .ןעקירדסיוא ךיז ךיא

3 

 ."ןעלקיטרַא עטכייל, -- .ןעסעיינ יילרעיירד

 סָאװ "ןעמרָאפער / רעדָא ,ןעסעיינ יד ןופ ערעניטכיוו יד

 ענעדיישראפ יירד ןופ ןעוועג ןענייז ,טרהיפעננייא בָאה ךיא
 | ; ןעטרָאס

 עסיועג ןפ רעטקַארַאכ םעד וצ נוצאב ןא (4
 עכלעוו ןוא ןערעוו טקורדעג טינ רעהירפ ןענעלפ עכלעוו ,ןעלקיטרַא

 .ןעקורד וצ ןעכיוהעגנָא בָאה ךיא
 לָאז "סטרעוורָאפ, רעד יו ,ענַארפ רעד וצ נוצאב ןיא (2

 ,ןעטסילַאיצַאס ןייק טינ ןענייז סָאװ ןעשנעמ וצ ןעטלַאהראפ ךיז
 .רעקנעדיירפ ןייק טינ רַאנָאז רעדָא
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 טעד ןוא גנוטייצ רעד ןופ ךַארּפש רעד ֹוצ גוצאב ןיא (8

 .ןערעוו ןעבירשעג לָאז ץְלַא ױזַא יו טרַא םעניימעגלַא
 ,רדסכ ןעטכַארטַאב ןעמרָאּפער םינימ יירד יד ןעלעוו רימ
 -ערָאעט ,ןעלקיטרַא עזעירעס טקורדעג ךילריטַאנ בָאה ךיא

 -ַאס ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע רעביא ןעגנוטכַארטַאב עשיט
 רַאפ ןוא סנָאינוי יד רַאפ ןעלקיטרַא-סנָאיצַאטיגַא ,םינינע עלַאיצ
 רעד טנעלפ רעהירפ רעבָא .גנונעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 בָאה .עכלעזַא ךילסילש סיוא טעמכ ןעבעג "סטרעוורַאפ,
 סָאד ,'ןעלקיטרַא עטכייל , ןעקורד ןעמונעג ,ייז ץוח ַא ,ךיא
 -ַארפ עלַאיצַאס רעדָא עשיטילָאּפ טימ ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ,טסייח
 ןענייז סָאװ ,ןעבעל ןופ ןעלקיטרַא םתס -- טינ תוכייש ןייק ןעג
 .ןעזעל םוצ טנַאסערעטניא

 יד ןוא עזעירעס יד זַא ,םעטסיס ַא טרהיפעננייא בָאה ךיא
 -- "םענייא רעביא רענייא , ןהעג ןעלָאז ןעלקיטרַא ?עטכייל,
 ַא רעדיוו ןַאד ,/רעטכייל, א ןהעג לָאז ?עקיטרַא-טייל םעד ךָאנ
 ,רעטכייל ַא רעדיוו ןַאד ,רעזעירעס

 טערַאטסעג ךיז ךיא בָאה ,עזעירעס יד טפערטאבנַא סָאװ ןוא
 יד זַא ןוא ,שיטערָאעט-טקַארטסבַא וצ ןייז טינ ןעלָאז ייז זַא
 טימ ןוא ,ןעמענַאב ןעסַאמ יד עכלעוו ,עכלעזַא ןייז ןעלָאז םינינע
 .ןעריסערעטניא ךיז ןענעק ייז עכלעוו

 עטכייל , ןופ (ןעטינשסיוא) סגניּפילק טכַארבעגטימ בָאה ךיא
 רַאפ ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןענָאטעילעפ רעדָא ?ןעלקיטרַא
 יד) "ןָאס, רעד רַאפ ןוא ?רעזייטרעוודַא לעשריױממָאק , םעד
 ,עכלעזא ןעביילקסיוא ךיא געלפ ייז ןופ .(טַאנָאמ עכילטע עטצעל
 ןעזָאל ייז געלפ ןוא ,רעזעל ערעזנוא ןעריסערעטניא ןעלָאז סָאװ
 ,ןע'ןיקמורפ .א ןעבעג ייז ְךיֹא געלפ ךילנהעוועג .ןעצעזרעביא
 ןוא ?סטרעוורָאפ , ןיא רעטיײברַאטימ ַא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו
 -ידיא ,רערהָאלק ַא ןיא ןעכַאמ ןעגנוצעזרעביא יד טנעלפ רעכלעוו
 ,ךארּפש רעש

 ןענישרע זיא רעכלעזַא ??עקיטרַא רעטכייל , רעטשרע רעד
 .(1902 ,ץרעמ ןעט-16 םעד ,גָאטנוז) רעמונ ןעטשרע ןיימ ןיא
 :ןעוועג זיא לעּפעק סָאד
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 ,.רעדניק עשידיא ןיא טבילעגנייא

 בילוצ ריינמ ךיז ןענייז סָאֹוו ןעטסיוק

 ןיא טייל עגנוי רעדָא ((ןעכדעמ

 .לַאטרַאווק ןעשידויא

 רעד ןענעו סעיינ א ןעווענ זיא רעהירפ ךָאװ א טימ דָארג
 הנותח טָאה סָאװ ,טירטס סרעגטָאר 21 ןופ דמלמ א ןופ רעטכָאט

 ןיפ ַא רַאפ טכַאמענ סָאד ךיא בָאה .קערג א טימ טאהעג

 ןיימ ןופ גנוצעזרעביא ס'ןיקמורפ טהעג רעטייוו ןוא .המדקה

 סָאװ ,טייל עגנוי עשינעילַאטיא רעדָא עשירייא ןענעו לעקיטרַא

 עניזָאד יד טימ ןיב ךיא) ךעלדיימ עשידיא ןיא ךיז ןעבילרַאפ

 ןעגנושרָאפ ןוא ןעריצַאּפש עניימ ףיוא ןערָאװעג טנאקאב ןעטקַאֿפ
 : עדנעגלָאפ סָאד ןעטרָאד ?העצרעד ךיא .,(ןעפַאנ עשידיא יד ןיא

 טבילרַאפ ךיז טָאה (רעריזַאר) רעברַאב רעשינעילַאטיא ןַא

 -לע ערהיא ייב טניואוועג טָאה סָאװ ,?עדיימ רעשידיא ַא ןיא

 "רַאב ןייז ןעוועג זיא'ס ואוו ,זיחה טנעמענעט רעד ןיא ןערעט
 ןיא ,ָאזלא ,ןייז וצ רייגמ ךיז ןעוועג טייראב זיא רע .,ּפַאש-רעב

 רֶאּפ רעגיזָאר רעד וצ נוצאב ןיא .הנותח ַא ןוא תירב ַא ןעוועג
 ןופ ןעבעל רעד טריסערעטניארַאפ ךילכעזטּפיוה ךימ טָאה קלאפ

 ןייז זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה ןעמ .הנותח רעד ךָאנ רג םעד

 טָאה רעכלעוו ,דמלמ א ןעמונעג םהיא רַאפ טָאה רעניווש עשידיא

 טימ דיא ַא ןייז; --- ,ןיליפת ןענייל ,ןענװַאד טנערעלעג םהיא

 ."ךיילנוצ ןעדיא

 ,זיא סע יו ירבע ןענָאז טנערעלענסיוא ךיז טָאה רע ןעוו

 רעד ."ןעכדעמ, ןעבוורש ןַאד רימ ןעגעלפ "לעדיימ, טָאמשנא (*

 ןעמירד העז) שידיא רעזונוא ףיוא ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ סולפנויא

 ןוא .טנייה יוו רעסערג ליפ ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא (109 שזדייּפ ,דנַאב

 : טנעמויוטרעוודא ןַא ךיז טניפעג ?סטרעוװרָאפ, רעמונ ןעבלעז םעד

 ןעועג רעבָא ןענויז סָאד .'ןענישרע ןיוש דניז רעכיב ס'ןיביל {ז,
 ּויז .טנאקאב טוג ןעוװעג םלוע רעזנוא ןענייז עכלעוו רעטרעוו עשטניד

 ,ךַארּפש-טקלָאפ רעשידיא רעד ןופ לייט ַא ןערָאװעג אקירעמא ןיא ןענייז

 .ןעזארפ רעדָא רעטרעוו עשטייד .רעטרעוו עשילגנע רעטרעדנוה יוװ יוזַא

 .ןעביולרע טינ ךיא געלפ ,טינ טהעטשראפ םלוע רעזנוא עכלעוו
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 ןענוואד ןוא ןיליפת ןעגייל וצ ןעגנואווצענ םהיא רעגיווש יד טָאה

 ןייק ןעבעגעג טינ םהיא יז טָאה ,טינ זַא .הירפ רעד ןיא ןעדעי

 .גידנעליוו-טינ ,ןעגלָאפ טגעלפ רע .קיטשירפ

 ,ןָאשזד ןעמָאנ ן'טימ ןהוז ַא טאהעג טָאה ענעדיא עגיזָאד יד

 -װַאד וצ טליופעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,יָאב רענַאקירעמַא ןַא

 וָאשזד .ןערהיפסיוא טנעקענ טינ יז טָאה םהיא טימ ועבִא .ןענ

 .ןענװוַאד ןהֶא ןעסע טגעלפ

 ; ןעריטסעטָארּפ רנ רעשינעילאטיא רעד טנעלפ

 ? ןענווַאד ןהֶא טסע וָאשזד סָאװרַאפ ---

 .ןערעפטנע יז טנעלפ --- {ריא א זיא וָאשזד ---

 ייסייוו-ייס זיא וָאשוד זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד טשּפ רעד

 זיא רעבָא רענעילַאטיא רעד .םינ יצ ,םורפ זיא רע יצ ,דיא ַא

 רע ןיא ,טינ ןַא ; טייקשידיא ּפִא טיה רע ןעוו ,ןַאד רָאנ דיא ַא

 .יוג א

 -רָאפ, ןיא טקורדענּפָא ןעוועג זיא לעקיטרַא רעזיד ןעוו

 רעד זא ןעטכיראב טרעהעג ןעטייז עֶלַא ןופ ךיז ןעבָאה ,"סטרעוו

 -עגנָא ןענייז עיצקאדער רעד ןיא .עטכישענ רעד ןופ טדער םלוע

 עגינייא .,ןענַארפ ןוא ןעננוניימ ,ןעגנַאזעג-ביול טימ ףירב ןעמוק

 יז בױא זַא ;גנערטש וצ ןיא רעניווש יד זַא טנָאזעג ןעבָאה

 ןעביירטרַאפ רענעילַאטיא םעד יז טעװ ,ןהענ רעטייוו יוזא טעוו

 ;ןעטַארייה עכלעזַא טמַאדרַאפ םתס ןעבָאה ערעדנַא .בוטש ןופ

 ןעיירפ םעד טגידערּפעג ןוא טביולעג ייז ןעבָאה ערעדנַא רעדיוו

 ןעסיוו וצ גירעגיינ ןעוועג ןענייז רעלעטש-ענַארפ יד .קנַאדעג

 .ןערָאװעג זיא סע סָאװ

 "עג ךיא בָאה ,ןעלקיטרַא עגיטרַאפ ןופ "סגניּפילק, ץוח ַא

 ןעכערּפשעג ןוא ןעננוטכַאבָאעב עניימ ןופ ןעציטָאנ ןעסַאמ טאה

 -רָאפ , ן'רַאפ טּפעשעג ייז ןופ ךיא בָאה ,ןעסַאנ עשידיא יד ןיא

 ךיוא ךיא בָאה --- ןהעז דלַאב ןעלעוו רימ יו --- ןוא ,"סטרעוו

 ן'רַאפ לעיצעּפס ןעגנוטכַאבָאעב ןוא ןעריצַאּפש עיינ טכַאמעג

 ןופ סאמעהט ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד .,"סטרעוורָאּפ ,

 -ייה ןעגעוו --- ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא ןעבעל ןעשימייה םעד

 -עהעשעג עטנַאסערעטניא ,סעטכישעג-טבוזרעפייא ,ן'טנ ,ןעטַאר
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 ןופ ּפָארא טננערב ןעמ סָאװ ,דניירפ רעדָא ןערעטלע טיט ןעשינ

 .םייה רעטלַא רעד
 ןערעיוהעגנוא ןַא טאהעג ןעבָאה "ןעלקיטרא עטכייל , עזיד

 .גלָאפרע

4 

 "! רעקיטאנַאפ ןייק טינ טייז ,רעקנעדיירפ,

 -רעד ןענייז "רעטעלב, עזיד ןופ דנַאב ןעטירד םעד ןיא
 -םוי-יטנַא ערעדנַא ןוא "רעלעב רוּפכ םוי, יד ןערָאװעג טנָאמ

 ךיא .ןעכַאמ ןענעלפ ןעטסיכרַאנַא עכלעוו ,סעיצַארטסנָאמעד רוּפכ

 ןוא אדנַאנַאּפָארּפסיעכהל טרָאז ןעזיד ןענענ ןעוועג רעמיא ןיב

 "עג ןעלקיטרַא ןעבירשעג "ננוטייצ רעטייברַא , רעד ןיא בָאה ךיא

 טנעפע ןעלטימ עבלעזַא טימ ןֵא ,ןעזייו געלפ ךיא .םעד ןענ
 םהיא טנערָאצרעד ןעמ זַא ; ןעניוא יד טינ ןעגיביולג םעד ייב ןעמ
 .טרָאװ ןעניטכיל םעד ןופ ּפָא םהיא טביירט ןעמ ןוא רָאנ

 טימ ןעביירש וצ ןעמוקסיוא רימ טנעלפ ןעלקיטרַא עכלעזַא
 -הֵאפרע רהָאי ףלע טימ ןעוועג ךיא ןיב טציא .רעהירפ רהָאי ףלע
 ןעטסילַאיצַָאס רימ זַא ,טלהיפענ ךיא בָאה טציא ןוא .רענער
 .שיטַאנַאפ וצ ךיוא ךָאנ ןענייז

 ,טָאה "סטרעוװרָאפ, רעד ןוא עניביולנ ןייק טינ ןענייז רימ

 -יורג א רעבָא .רעטקאראכ ןעזעינילערדיטנַא ןַא טָאהעג ,ךילריטַאנ
 ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעטיײברַא רעשידיא רעד ןופ לייט רעס
 ךָאט ,טביטנענ ךיא בָאה ,גנוטייצ רעטייברא ןַא ןוא ,זעינילער
 יד ףיוא ,רעטײברַא יד ןופ סָאלק ןייא ףיוא ןעקנערשַאב טינ ךיז

 .רעטײברַא עלַא ןופ ןאנרָא רעד ןייז ףרַאד יז .עדנעקנעד-יירפ

 ןעשיווצ דישרעטנוא םעד ףיוא ןעזייוואוצנָא טכילפ רהיא זיא סע
 ףרַאד עמורפ יד ןוא .אווטסצעובצ ןוא טייקמורפ עניטכירפיוא
 שינעכַאלּפָא טימ טינ ,רעטרעוו עכילדניירפ טימ ןערעלקרע ץלַא יז
 ןופ ןעשנעמ ַא ןעיירפַאב וצ ?עטימ רעטסעב רעד ןוא .טפינ ןוא
 -טנע ,טפַאשנעסיוו ערעלוּפָאּפ ןעבענ וצ םהיא זיא ,ןעביולנרעבא
 ןייז ןערעטיירברַאפ ,סינעטנעק ןייז ןערעסערגרַאפ ,םהיא ןעלקיוו

 .דנאטשרַאפ ;
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 "ענג בָאה ךיא סָאװ ןעלקיטרַא-טייל עטשרע יד ןופ רענייא
 ןייז ןערָאװעג רעדיו ןיב ךיא טניז "סטרעוורָאפ , ןיא ןעבירש

 טָאה ,ןעסָאנעגה :טפירשרעביא םעד טָאהעג טָאה ,רָאטקַאדער
 ."ןעננוניימ עבילרהע ס'נערעדנַא םעד וצ טקעּפסער

 זיא רעכלעוו ,קנַאדעג םעד ןעטלַאהטנע טָאה לעקיטרַא רעד

 ,ץנארעלאט טגידערּפעג בָאה ךיא .ןערָאװעג טקירדעגסיוא ָאד

 -ַאיצָאס-טינ ןוא ןעשנעמ עזעינילער עכילרהע וצ םייקכילדניירפ

 -םיוא עלַא וצ ןעגנוהיצַאב עלעדייא ,ןָאט ןעכילפעה ַא ,ןעטסיל

 .טינ יצ ,רענַאל רעזנוא וצ ןערעהעג ייז יצ ,ןעשנעמ עגיטביר

 ערהַאװ ַא טכַאמעג ןעסָאנעג יד ןעשיווצ טָאה ?עקיטרַא רעד

 -יטסילַאיצַאס א ןיא דייר טרָאז אזַא וצ ןענייז ייז .עיצַאסנעס

 ייז ןעבָאה רעטרעװ ענייס .ןעווענ טניואוועג טינ גנוטייצ רעש
 ;?שיטסילַאיצַאסײטנַא , ,"רענָאיצולָאװערײטנַא, יװ ןעגנולקעג

 "טייל ַא ןעבירשענפיוא ךיא בָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא

 ןייק טינ טייז ,רעקנעדיירפ , טפירשרעביא רעד רעטנוא לעקיטרַא

 "! רעקיטַאנַאפ
 םעד ןופ גנוטיידַאב עגיטכיר יד טרהעלקרע טרעוו ןעטרָאד

 א זַא ,ןייטשרַאפ וצ רעזעל םעד בינ ךיא .?רעקיטַאנַאפ , טרָאװ
 גיניזלָאמש ןוא ,טנארעלָאט-טינ זיא סָאװ ,שנעמ רענענָאזעגיירפ

 ןיא קיטַאנַאפ א ןיא ,ןעגנוגייצרעביא עזעינילערייטנַא ענייז ןיא

 טקירדעגסיוא ,ךילטנעגייא ,ָאד בָאה ךיא .טייהנענָאזעגיירפ ןייז
 ןַא ףיוא רָאנ ,?עקיטרַא-טייל םענעי ןיא יו ןעקנַאדעג עבלעז יד

 ייז זַא ,ןעטסילַאיצַאס וצ טרילעּפַא בָאה ךיא .רעגייטש רעדנַא

 -ַאװרעסנָאק עכילרהע ןופ ןעגנוניימ יד וצ דלודענ ןעבָאה ןעלָאז
 ןערעלקפיוא ןוא ,ןערעהסיוא ייז ,ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא ןוא עוויט

 .רענייטש ןעכילדניירפ א ףיוא

 רעביא ?עקיטרַא ןַא טַאהעג רעדיװ ךיא בָאה רעטעּפש ךָאנ
 .לעּפעק יד ןעוועג זיא "ץנארעלָאט , .אמעט רעניזָאד רעד

 ןופ ןעביײרטרַאפ ןעדיא עוויטַאװרעסנָאק רימ ןעגעלפ רעהירפ

 --- ?טַאלבענַאט , ןעשיסקָאדָאטרָא םעד רָאנ ןעזעל ןענעלפ ייז .ךיז

 ייז יו םעד ךָאנ ,טציא .סנָאינוי ערעזנוא ןופ רעטײברַא וליפא

 ייז יװ םעד ךָאנ ,ץנארעלָאט ןופ יסילַאּפ רעזנוא ןהעזעג ןעבָאה
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 -עג ןעבָאה רימ סָאװ ןעלקיטרַא עכילדניירפ יד ןעזעלעג ןעבָאה

 -רָאפ, רעזנוא ןעזעל וצ ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ,ייז וצ טעדנעוו

 ."סטרעוו

 ןענעג ןעטסילַאיצַאס עליפ ןעבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ,טריטסעטָארּפ ןעלקיטרַא עכלעזַא

 ןעמ טָאה --- ? "סטרעוװרָאּפ, רעזנוא ןופ רחיא טכַאמ סָאװ;

 .ןעהירשענ רימ וצ

 .געוו ןיימ ןעגנַאגעג רעבָא ןיב ךיא

 -ירדסיוא רעמיא ךיא נעלפ ןעלקיטרַאדץנארעלָאט עניימ ןיא

 -נוא טָאה סָאד רעבָא .טקנוּפדנַאטש ןעזעיגילער-יטנַא רעזנוא ןעק

 .טלעטשעגנעדירפוצ טינ רעקיטאנַאפ ערעז

 עשטייד יד ןופ סולשַאב םעד ןָא ןענָאמרעד ייז געלפ ךיא

 ,טסייה סָאד ,"ךַאז טַאװירּפ ַא זיא ןָאיגילער, זַא ,ןעטסילַאיצַאס

 ךָאד ןוא ,ַאזַא רעדָא טָאנ אזַא ןיא ןעביױלג ךיז געמ רעדעי זא

 סָאד .יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ דילנטימ רעטוג ַא ןייז

 ןופ לָאצ עניילק ץנַאג א רָאנ .ןעפלָאהעג טינ ךיוא רעבָא טָאה

 רעדָא רהעמ ןעוועג ןעלקיטרַא עזיד טימ ןענייז ןעסָאנעג ערעזנוא

 ךיא יו ױזַא טלהיפעג ןעבָאה עגירעביא יד ,ןעדירפוצ רענינעוו

 .גנוטייצ יד טכעװשרַאפ טלָאװ

 .ס

 ןעלעטשוצ-ןעדירּפוצ ידכ ןעטַאמ א ךָאנ שידק ןעגָאז ןעמ געמ
 ? ןעמַאמ יד

 ,ןערָאװעג טכיירנרעד זיא גנונערפיוא ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעד

 .ןעגָאז שידק ןעגעוו לעקיטרַא ןַא טקורדענּפָא בָאה ךיא ןעוו

 -ָאס ןעגנוי א ןופ ףירב ַא ןעמוקעגנָא זיא עיצקַאדער רעד ןיא

 טשרָאקַא ןייז ךָאנ שידק ןעגָאז רע געמ יצ : הלאש א טימ טסילאיצ

 רע ? רעטומ ןייז ןעלעטשוצנעדירפוצ םוא רעטָאפ םענעברָאטשעג

 ןעגעג ןעלדנַאה , ,רעקנעד-יירפ סלַא ,רע געמ יצ טגערפעג טָאה

 יד ,רעטומ עטרעיױורטרַאפ ןייז ןעגיהורַאב וצ םוא ,"ןעסיוועג ןייז

 ןִא ןוא טסילַאיצַאס א זיא ןהוז רהיא זַא ,טסואוועג טָאה הנמלא

 ,תבש ןייק טינ טלַאה ןוא טינ לָאמ ןייק טנעװַאד רע זַא ,סרוקיּפא
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 רענייק זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג ךילקערש רעבָא זיא רהיא
 .שירק ןייק ןעגָאז טינ ןַאמ רהיא ךָאנ טעװ

 -עג רעווש םהיא זיא ,ףירב ןייז ןיא טרהעלקרע טָאה רע יוװ
 ןעגָאז ןוא "קעובצ ַא יװ ןעלדנַאה , לָאז רע זַא ,ןעקנעד וצ ןעוו
 -לעוו ,רעטומ ןייז ןופ רעצ םעד ןהעזוצ טינ רעבָא ןעק רע .שידק

 ,טייהנעגעלעגנא רעד רעביא טינ טכענ ןייק טּפָאלש עכ

 -ער ַא ןעבירשענוצ בָאה ןוא ,ףירב ןייז טקורדענּפָא בָאה ךיא
 ; רעמטנע ןעלענָאיצקַאד

 אווטסצעובצ ןייק ןייז טינ סָאד טעװ ,שידס ןעגָאז טעוו רע ןעוו
 -רַאפ רע .,ּפָא טינ םענייק ךָאד טרַאנ רע םירָאװ .טייז ןייז ןופ
 -רעד טא .םירבח עשיטסילַאיצַאס ענייז ןופ טינ ךַאז ןייק טגרָאב
 -ומ ןייז ןוא .ןעמעלַא רַאפ עטכישעג עצנַאג יד ךָאד רע טלהעצ
 סייוו יז .ןערַאנּפָא טינ ךיוא ןעגָאז-שידס ן'טימ רע טעװו רעט
 וצ רָאנ סָאד טוט רע זַא ןוא םעד ןיא םינ טביולג רע זַא ךָאד
 .ץרַאה רהיא ןעניהורַאכ

 "ןמ עכילקילנמוא ןייז ןעײרפַאב וצ זַא ,טנע'קסּפ'ענ בָאה ךיא
 -וַצּפִא יו ,טכילפ ערעניטכיוו ַא זיא םירוסי עניטסיינ ןופ רעט
 ,ּפיצנירּפ ןעשירעקנעדיירפ םעד ןופ עמרָאפ עכילרעסיוא יד ןעטיה

 ןעגעג םרוטש ןערהַאװ ַא ןעפורעגסױרַא טָאה לעקיטרַא רעזיד
 ,רימ

 ןעבָאה סָאװ עניצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז ןעטסילַאיצַאס
 ןעטנַארגימיא עננוי זַא ,ןעניז ןיא ןעבָאה ףרַאד ןעמ .טריטסעטָארּפ |

 -ייפ עדנעהילנ ַא טימ לופ ,ןענָאזעג-יירפ ןעוועג סנעטסרעמ ןענייז
 ,עכלעזַא וליפַא --- ,ןעטייק עזעינילער ןופ טייהיירפ וצ טפַאשנעד
 -ַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ ,ָאד רעדָא םייה רעד ןיא ןעבָאה סָאװ
 .טרעהעג טינ גנונעוו

 לַאפ ןעזיד ןיא רימ טָאה ןיסעיל זַא ,ןעפרעמַאב ָאד לעוװ ךיא
 -עג רַאנָאז טָאה רעללימ .ךיוא רעללימ .ל ןוא ,טציטשרעטנוא
 ןיימ טגידייטרַאפ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ֿפעקיטרַא-טייל ַא ןעבירש
 ;טקנוּפדנַאטש
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 :עיצַאזירַאלוּפָאּפ -- ."שידיא עשידיא,

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעסעיינ טרָאז ןעטירד םעד וצ טציא םוק ךיא

 וצ גוצַאב ןיא , ןעמרָאפער --- "סטרעוורָאפ , ןיא טרהיפעגנייא

 יו טרַא םענײמעגלַא םעד ןוא גננוטייצ רעד ןופ ךַארּפש רעד

 ."ןערעוו ןעבירשעג לָאז ץְלַא ױזַא

 ס'ףאגאר ?ל?ה ןופ גוצסיוא ןַא טימ ןעגנַאּפנָא רעדיוו לעװ ךיא

 ;שטעסס

 ןעוועג רענגעג יד ןענייז ס'נַאהַאק סיסילַאּפ עלַא טימ טינ,

 -עג לעמיה ן'זיב ןייֵלַא ייז ןעבָאה ייז ןופ עכנַאמ .ןעדירפוצנוא

 ם'נַאהַאק ןערָאװעג ןעלעפעג ןעמעלַא זיא ךילכעזטּפיוה .,טביול

 םעד ייב טסעפ ךיז גידנעטלַאה .ךַארּפש רעד וצ גוצַאב ןיא םרָאפער

 רעד רַאפ גנוטייצ א ןערעוו זומ ?סטרעוורָאפ , רעד זַא ,ּפיצנירּפ

 "רָאפ, ןיא ךַארּפש יד זַא טרעדָאפעג ןַאהַאק טָאה ,עסַאמ רעסיורנ

 .שידיא ע'תמא ענייר ַא ןייז לָאז "םטרעוו

 .ןעפורעג סָאד רע טָאה "שידיא עשידיא,

 עשטייד ןעכיורבעג רעביירש יד ןענעלפ ןערהָאי ענעי ןיא

 ןעביירש ייז זַא ,טביונעג ןעבָאה ייז .רעטרעוװ עשיאערבעה ןוא

 טַאהעג םינ טּפיוהרעביא ןעבָאה יז רעדָא ןעטנעגילעטניא ראפ

 ,רעטרעװ עכיוה ןייק טינ ןעהעטשרַאפ ןעסַאמ יד זַא ,ןעניז ןיא

 "רעװ ענױזַא טָאה ןַאהַאק .גנודליב ךיז טרעדָאפ סע עכלעוו וצ

 םינ ,ןהעטשרַאפ טינ ןָאק רעטײברַא רעכַאפנייא רעד סָאװ ,רעט

 ."סטרעוװרָאפ , ןיא ןעזָאלעגניײרַא

 ,סעיינ יד ןופ טרָאװ ןעדעי ,הרוש עדעי ןענעיײֿפ טנעלפ רע,

 "סיוא ןערעווש ןעדעי טגעלפ ןוא ,ןעלקיטרא יד ןופ יו טוג ױזַא

 טרָאװ ןעכילרעווש ןעדעי ,עזַארפ עטרעטנָאלּפרַאפ עדעי ,קורד

 .ןעביירשרעביא

 -עלקרע ץלַא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טּפיוהרעביא טָאה רע,

 .ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןעכַאמ --- ,טכייל ,ןיילּפ ןער

 ןוא ,טביולעג לוק ןייא טימ עֶלַא ןעבָאה םרָאפער עזיד טָא ,

 רעד סָאװ ,ןעכַאזרוא טּפױה יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא סָאד
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 עיינ ןעסַאמ עסיורג ןעגירקוצ ןעמונענ ךיילנ טָאה "סטרעוורָאפ,

 ."רעזעל

 טנעיילעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עטנענילעטניא ןופ לָאצ יד
 יד .,ןיילק רהעז ןעוועג ןַאד זיא ךוב ַא רעדָא גנוטייצ עשידיא ַא
 ןוא ,ןעסַאמ יד רַאפ ןעוועג סיואכרוד טעמכ זיא עסערּפ עשידיא
 -טנע גינעוו רהעז ןעוועגנ ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז ןעסַאמ ערעזנוא
 ,טלעקיוו

 לעטרעפ ַא טימ ,טנייה וליפא 4 ןערַאנ ךיז ןעמ לָאז סָאװ
 -נעזיוט ענילדנהעצ ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ,רעטעּפש רהָאי טרעדנוה
 .טכייל ןָא טינ טמוק ןעזעל סָאד ןעמעוו ,רעטיײברַא עשידיא רעד

 םיוק ןענָאק ןעדיא לָאצ עסיורנ ַא זַא ,טקַאפ ַא רעדייל זיא סע

 -ּפעק עסיורג יד רעביא ןענעייל ייז ,לעקיטרַא ןַא ןענעיילכרוד

 ַא ןעזעלרעביא רעבָא .ָאד הרוש ַא ,ָאד הרוש ַא ןעּפַאכ ייז ,ךַאל

 -מיא טינ ייז ןענייז ,ןהעטשרַאפ טוג םהיא ןוא לעקיטרַא ןעצנַאג

 : ,דנַאטש

 .טסקַאװ רעזעל עשידיא עטנעגילעטניא ןופ לָאצ יד ,ךילריטַאנ
 -עטניא זיײװכַאלסיב ןעשנעמ ןעסַאמ ןערעוו אפונ ןעזעל ן'כרוד
 (+,טנעגיל

 ןעזעל סָאװ ןעדיא לָאצ עניזיר ַא ןַארַאפ ןיוש זיא טנייח

 -ירשעג טכייל זיא לעקיטרַא רעד ןעוו ,ןַאד רָאנ רעבָא } טכייל

 .ןושל ןעשידיא ןעכילנעט םעד ןופ רעטרעוו עכילנהעוועג טימ ,ןעב
 ךרע ןיא טינ רעבָא ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז 1902 ןיא ןוא

 ,טציא יו רענינעוו

 -ברוד ןענָאק סָאװ יד זַא ,טנעטשרע ,ןעווענ זיא קעווצ ןיימ
 -רעד ןעטייקנירעווש ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז ,לעקיטרַא ןַא ןעזעפ
 עשידיא עטכייל ףיוא ןעביירש ןעמ לָאז רענירעד זַא ןוא ,ייב

 ןופ גנודנירג רעד ויב טגָאזעגסיורַא ךוא בָאה ןעקנַאדעג עבלעז יד (*

 -כרוד ייז ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ,1889 ןיא ,"גנוטייצ רעטייברַא , רעד

 ,91 ןוא 20 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטוירד העז .גנוטווצ רענעי ןיא טרהיפעג

 .48 ןוא
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 ןעסַאמ יד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש עכילריטַאנ יד ,"ןוש עמַאמ,

 יד ןערעסערגרַאפ וצ ןעוועג קעווצ ןיימ זיא ,סנעטייווצ .ןעדייר

 טיײקטנַאסערעטניא רעד טימ .טּפיוהרעביא רעזעל עשידיא לָאצ

 וצ טבערטשעג ךיא בָאה ןעלקיטרַא עטכייל יד ןופ טייקטכייל ןוא

 ךיז טָאה סע ,ךילקריוו ןוא .ןענעייל םוצ קשח םעד ןערעסערגרַאפ

 טינ טּפיוהרעביא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עליפ ןזַא ,טגייצענסױרַא

 ןעבָאה ייז .ןענעייל וצ ןעניואוועג ןעמונעג ךיז ןעבָאה ,טנעיילעג

 ןיא םניפעג ןעמ סָאװ ,ןעכַאז עטנאסערעטניא יד ןעגעוו טרעהעג

 ןוא ,ןענעייל וצ טערַאטסעג ךיז ךיוא ייז ןעבָאה ,"סטרעוורָאפ ,

 -העלעג ךיז ןעבָאה ,ןענעייל טנאקעג טינ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 .רעזעל-"סטרעוורָאפ , ןופ ןהעטשוצּפָא טינ םוא ,ןענעייל טנער

 רעד ."שידיא עשידיא ,, יד טימ טניימעג ךיא בָאה סָאד טָא

 .רעלוּפָאּפ ןערָאװעג זיא לעטרעוו

 ייז .סַאּפש ןעזייב ַא רַאפ טכַאמענ םהיא ןעבָאה ענינייא

 "ברַאפ, ךיא זַא שינערעהוצנָא ןַא סלַא טכיורבענ םהיא ןעבָאה

 גנוטייצ א זומ ,גנוניימ רעייז טיול .?טרָאװ ןעטקורדעג םעד גניל

 -עג ןעבָאה ייז ןוא .ךארּפש רערעכעה ַא ףיוא ןערעוו ןעבירשעג

 -לעזַא .גידעכָאװ וצ ןושל-סננוטייצ םעד ךַאמ ךיא זַא ,ןעהירש

 -עטניא ערעזנוא ןופ עכנַאמ ןופ ןערעה ךיא נעלפ ןעקיטירק עכ

 -עזנוא ן'הנעט לָאמַא ןעגעלפ ױזַא טקנוּפ רעבָא ,םירבח עטנעניל

 ףיֹוא זַא ,טנע'שרד'ענ ןעבָאה ייז .ןערָאיטקַא עדנעסיוומוא ער

 ןיא שידיא לייוו ,"שירעמשטייד, ןעדייר ןעמ ףרַאד ענהיב רעד

 םלוע םעד ייז ןעדליב "שירעמשטייד, רעייז טימ זַא ,"בָארג וצ;

 .(241 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)

 -ירק עטספרַאש עניימ ןופ בור סָאד ,טנָאז ףָאנָאר יו ,רעבָא

 .טביולעג "שידיא עשידיא, עניימ ןעבָאה רעקיט

 -ךָאפער רעזיד ןופ לייט ַא רָאנ רעבָא זיא "שידיא עשידיא

 ןעמ זַא ,טרעדָאפעג בָאה ךיא .טכַארבעגניײרַא בָאה ךיא סָאװ ,עמ
 םהיא לָאז ןעמ ןַא ,ןייטשרַאפ וצ טכייל ןעכַאמ קנאדעג ןעדעי לָאז

 .ןעריזירַאלוּפָאּפ
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 .ןעלקיטרַא-טייל "עגידעכַאוװ,
 -רַא-טייל טרָאז ןעסיווענ ַא ןעבעג וצ ןעביױהעגנָא בָאה ךיא

 טניואוועג רעגינעוו ךָאנ ןעוועג ןענייז רעזעל עכלעוו וצ ,ןעלקיט
 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןיימ ךיא ."ןעלקיטרַא עטכייל, יד וצ יוװ

 טימ רָאנ ,ןענַארפ עלַאיצַאס רעדָא עשיטילָאּפ טימ טינ ןָאט וצ
 ַאזַא ןופ ןעמ טָאה רעהירפ .ןעבעל ןעכילגעט םעד ןופ םינינע

 -יא ןיא לעקיטרַאטיײל רעד .טסואווענ טינ ףָאטש-עזעל טרָאז
 רעדָא ,עשיטסינַָאינוי-ךיירט ,עשיטילָאּפ ַא ןענעוו ןעוועג רעמ

 ענַארפ א ףיוא טינ רַאנָאז טפָא ןוא ,ענארפ עשימָאנָאקע ןיימענלַא

 ןליפא ןענייז סע .אמעט עשיטערָאעט ַא ףיוא םתס רָאנ ,גָאט ןופ

 -נע ךיז טנעלפ לעקיטרַא-טייל רעשיטערָאעט רעד עו ,געט ןעווענ
 ."טנלָאפ גנוצעזטרָאפ , : רעטרעוו יד טימ ןעניד

 ,ןיסעיל .א טָאה ,ןעטייצ "סטרעװרָאפ ,, ענעי ןעגעוו גידנעדייר

 -ָאװעג ןעבירשעג ןענייז תורוש עזיד יו רעהירפ געט רָאּפ ַא טימ
 ןייק ןוא טעטירָאטיױא ןייק ןעוועג טינ זיא סע, : טקרעמַאב ,ןער

 םולאק רעדנַא ןַא טימ המחלמ ןעטלַאה טנעלפ םולָאק ןייא ,קלָאט
 סָאװ ,רעד ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא סע .,רעמונ ןעבלעז םעד ןיא

 ,ןעלקיטרַא ערעדנא ךס ַא ןוא סלעירָאטידע יד ןעבירשעג טָאה

 ;לַאװק ןערַאברעדנָאז א ןופ ןעּפעש ןעקנַאדעג ענייז עֶלַא טנעלפ
 לָאמַא טָאה רעכלעוו ,רעביירש ןעסיוועג ַא ןופ ןעלקיטרַא עכילטע

 -רָאד וליפא זיא רעכלעוו רעבָא ,דנַאלסור ןיא סולפנייא טַאהעג
 : "'ןערָאװעג ןעסעגרַאפ גנַאל ןיוש ןעט

 "יווצ עטאבעד ַא ןיא ןערעמונ עבילטע ןהענקעװוַא ןענעלפ טפָא
 רעד רעביא "רענַאיקסטוָאק, יא ןוא "רענַאינייטשנרעב , ַא ןעש
 .עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ

 "רךַא יד ,םלוע רעטיירב רעד זַא ,ןענָאז וצ גירעביא זיא סע
 -רַאפ וצ ןטביוהעגנָא טינ ןעלקיטרַא עכלעזַא טָאה ,עסַאמ רעטייב

 .ןענעייל ייז טווװאורּפעג טינ וליפַא ןוא ןחעטש

 ןערָאװענ ןעבענעג ךילריטָאנ ןענייז עיצקַאדער ןיימ רעטנוא
 עכילטפַאשלעזעג ערעדנַא רעדָא עשיטילָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא-טייל
 -עיל ,ן'רעללימ ןופ ןערעוו ןעבירשעגנ ןעגעלפ ייז) ןעגַארפ-סעגַאט
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 -ענ טפָא ךיוא רעבָא ןענייז סע ; (רימ ןוא ןע'ניקסעּפ ,ןע'ניס
 .רעטקַארַאכ ןעכילטלעוו א ןופ ןעלקיטרַא-טייל ןערָאװעג טקורד

 -עװ טנעכייצַאב טפרַאדעג עמרָאפער עזיד טלָאװ גולפ ןיא
 יז זַא ,ןענָאז רעבָא ןעק ןעמ ".4 רעמונ סעיינ , סלַא ,רעדנוזַאב ןער
 סָאד ,"ןעלקיטרַא עטכייל , יד יװ סַאלק ןעבלעז םעד וצ טרעהעג
 ןעננערבוצניירַא גנוטייצ רעד ןיא ןַאלּפ םעניימענלַא ןַא וצ ,טסייה

 רהיא ןעקנערשַאב טינ ןוא ,ןעבעל ןעכילנעט םעד ןופ ןעסערעטניא
 .סעיסוקסיד עשיטערָאעט ןוא ןענַארפ עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ ףיוא

 ןעטשרע ןיימ רַאפ ןעבילקעגסיוא ךיא בָאה ןינע טרָאס ַאזַא
 ,רעמונ ןעטשרע ןיימ ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא-טייל

 ַא ןענָאמרעד ךיא ליוו גידנעהעגנייברַאפ) 1902 ,ץרעמ ןעטי16 םעד
 ןהענ ןעלקיטרא:טייל יד ןענעלפ רעהירפ :גנורעדנע עשינכעט
 ךיא .ףָאטש-עזעל ענירעביא יד יוװ ױזַא ,סמולאק עניצנייא ףיוא

 ידכ ,סמולאק עטלעּפָאד ףיוא ןייז ןעלָאז ייז זַא טרהיפעגנייא בָאה

 .(ןעלקיטרַא עגירעביא יד ןופ ןענעכייצוצסיוא ייז
 ןעסַאמ זַא ,טקַאפ םעד ןעמונעג ךיא בָאה ַאמעט ןיימ רַאפ

 ערעייז ןעכַאמ וצ ךיז ןערעפּפָא סעילימַאפ-רעטיײברַא ערעזנוא ןופ

 טימ טינ ךיז ןענענונַאב ייז זַא ,ןעשנעמ עטעדליבעג רַאפ רעדניק

 "יש ייז רָאנ ,לוקס קילבָאּפ עכילנהעווענ יד ןהעגכרוד ייז ןעזָאל

 .שזרעלַאק ןיא ייז ןעק
 לופ ןעוועג ןַאד ןיוש ןזיא קרָאידינ ןופ שזדעלאק יטיס רעד

 -ךיימ עשידיא טימ שזדעלאק לַאמרָאנ רעד ןוא סיָאב עשידיא טימ

 "ידיא עמירָא ןופ רעדניק ןעוועגנ סָאד ןענייז בור סָאד ןוא ,ךַאל

 .ןעילימַאפ עש

 ןעזיד ןופ סעילימַאפ עשינַאקירעמַא רעדָא עשטייד ,עשירייא
 -על א רעטָאפ םעד ןעפלעה ,ןעטייברַא רעדניק ערעייז ןעקיש סָאלק
 -לַאה ןוא ךיז ןערעטַאמ רעבָא תוחּפשמ עשידיא .ןעכַאמ וצ ןעב
 ניצנאווצ רעדָא ןהעצניינ זיב ןענרעל םייב רעדניק ערעייז ןעט

 ,רהָאי
 םעד ףיוא טינ רָאנ ןעווענ ?עקיטרַא רעד זיא ןעבירשענ ןוא

 ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה רע ,רענייטש ל?עקיטרַא:טייל ןעכילנהעווענ

 טהעז גָאטייב רהוא יירד ךָאנ יו ענעצס ַא ,דליב םעניילק ַא טימה
 ,סיִאב עשידיא ןעּפורג עגילדנהעצ וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא ןעמ
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 ,ךילחערפ ןעסעומש ןוא ןעהענ ייז .רעכיב לעקעּפ ַא טימ ןעדעי
 .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ רעזייה טנעמענעט ןיא ןעהעג ייז

 -רַא עמירַא ןענייז ןערעטלע ערעייז .םייחה רעייז זיא ןעטרָאד

 .רעטייב
 םוא ךיז ןופ ןערָאּפש ןערעטלע יד יװ טלהעצרעד טרעוו ןַאד

 גנוהיצרע עטונ ַא ןעבעג וצ רעדניק יד
 -לע עכלעזַא זַא ,זיא לעקיטרַא-טייל םעד ןופ סולש רעד ןוא

 גנודליב רעייז ןופ ןעלָאז רעדניק יד סָאד ,ןהעז ןעפרַאד ןערעט
 יד ןעניד טינ ןעלָאז ייז ;ךיורבעג ןעכילדנעש ןייק ןעכַאמ טינ

 ךָאנ ,סאלק ןעשיטסילַאטיּפַאק םעד ןוא סנעשיטילָאּפ עטּפוררָאק

 ערעייז ןעבלעוו וצ ,סַאלק רעטיײברַא םעד ןופ ןעסערעטניא יד
 .ןערעהעג סעטַאט

 -ביול ַא ןיא ןעבירשעגנפיוא ןעוועג זיא ?עקיטרַא רעצנַאנ רעד

 -עג זיא רהיפסיוא ןייז .רעטרעוו עכאפנייא טימ ,ךַארּפש עט
 יו טנעיילעג ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ,רעשיטסילַאיצַאס ןייר ַא ןעוו

 ןעבָאה עמרָאפ ןייז ןוא טלַאהניא ןייז ,??עסיטרַא רעטכייל , ַא
 ןערָאװעג טנעיילעג ןיא רע .םלוע ןעטיירב םעד ֹוצ טרילעּפַא
 לָאמנייק ןעלקיטרַא-טייל ןייק ןעגעלפ סָאװ ןעשנעמ רעדנעזיוט ףופ

 ,ןענעייל טינ

 -ורעגסױורַא טָאה ןוא םשור א טכַאמענ טָאה לעירָאטידע רעד

 טימ ןענייז סָאװ ןעסָאנענ ןענופעג ךיז ןעבָאה סע .,ןעטַאבעד ןעפ
 ,"לעקיטרַאטייל א רַאפ טכייל וצ  .ןעדירפוצמוא ןעוועג םהיא

 .טנָאזעג ייז ןעבָאה

8 

 "? לזמ זיא סָאװ, -- .ןעלקיטרַא ךָאנ

 ,רעטייברַא עשידיא יד ןענעוו לעקיטרַא-טייל םעד וצ טסקענ

 ןעטשרע ןיימ ןיא זיא ,שזדעלַאק ןיא רעדניק ערעייז ןעקיש סָאװ
 ןענעו ??עקיטרַא רעטכייל, רעטנַאמרעד רעד ;עגנַאנעג רעמונ

 ,ךַאלדיימ עשיריא בילוצ ריינמ ךיז ןענייז סָאװ ,ןעטסירק
 םעד ןעגָארטענ טָאה (רעניימ ךיוא) לעקיטרַא רעטירד רעד

 ןופ ןענַאטשַאב ןיא רע ."?עדמערפ ןוא ענענייא 3 טפירשרעביא
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 ,סעיינ לעקיטש עװַאקישט ַא :םינימ ענעדישרַאפ ןופ ןעציטָאנ

 גנוקרעמַאב עשיטסילַאיצַאס ַא ,לעדליב רעשינָאלָאכיסּפ ַא ,ץיוו ַא

 יד ןופ רענייא .עקנעצס-סעביל ַא ,ןעסעצָארּפ-דרַאמ ייווצ ןעגעוו

 : עדנענלַאפ סָאד ןעטלאהטנע טָאה ןעציטָאנ

 ןענעכייצרַאפ ןעמ ןעק רעקנעדיירפ ַא ןופ ןעבעל םעד ןיא,

 רע טצירק ,להוש ַא ייברַאפ טהענ רע ןעוו (1 : ךַאלטיּפַאק יירד

 -יימש ַא רע טינ ,?חוש ַא ייבראפ טהענ רע ןעוו (2 ;ןייצ יד טימ

 ןעבעג םהיא ךיז טליוו ,?הוש ַא ייברַאפ טהעג רע ןעוו (3 ;לעכ
 רעד ֹוצ ןוא ;רעטסניפ ױזַא ךָאנ זיא טלעוו יד סָאװ ,ץפיז ַא

 ןעו ,ןעטנעמָאמ יד טנאסערעטניא םהיא ןענייז טייצ רעבלעז
 טינ טָאה סָאװ ,לחיפענ א ןיא טפיטראפ ,ןעמַאזוצ ןעהעטש ןעשנעמ

 .(?ןעבעל ןעשיטסיאָאנע ן'טימ ןָאט וצ
 -לַא רעד ןופ טפירש ַא ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנ זיא ץיוו רעד

 :ןעדנעגלַאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא רע .םייח רעט

 ףניפ ןעפורנָא רהיא טנעק, :ןעטייווצ ַא ייב טנערפ רענייא

 טרָאװ רעד ןעניפעג טינ ךיז לָאז ןעמענ ערעייז ןיא סָאװ ,רדסכ געט
 "? "גָאט,

 -רָאמ ,טנייה ,ןעטכענ ,ןעטכענ-רעייא, :ןיא טרָאװטנַא רעד

 ,"ןענרָאמרעביא ןוא ןענ

 -ָארּפ, :ןעװעג זיא ?לעקיטרַא ןעטרעפ םעד ףיוא לעּפעק יד

 -עג ןיא טפירשרעטנוא רעד ןוא ,"רעּפעש יד ןיא סעקינטנעצ
 .(ןיסעיל .א) ?, .א, :ןעוו

 סעסָאב עכנַאפ :ןעדנענלָאפ ןיא טהעטשַאב טלאהניא ןייז

 ןעו ,טנעצָארּפ עניטולב רַאפ טלענ רעטײברַא ערעייז ןעגרָאב
 ,סנַארק זיא בייוו יד ןעוו --- קרַאטש ךיז טניטיונ רעטיײברַא רעד

 ןעפיוקוצסיוא סָאװ טימ טינ טָאה רע ןוא רעטניוו זיא סע רעדָא

 -טע םהיא סָאב רעד טגרָאב -- ,ּפַאש-ןאָאּפ ןופ טואקרעווַא ןייז

 בָאה ,ןעבירשעגפיוא ןוילַא בָאה ךיא ןעכלעוו ,ץיטָאנ ןעזיד טימ (*

 רַאפ ףמַאק ןוומ ןופ גנַאפנָא ןַא ןעכַאמ וצ ןענוז ןיא טַאהעג ךיא

 ,ןעשנעמ וצ טפיוהרביא ןוא ןעשנעמ עזעיגולער עכילרע וצ ץנארעלָאט

 עגנירג ןייק ןעוועג טינ ןַאד זיא סָאד .רימ יוו שרעדנַא ןעקנעד סָאװ

 ןעוװעג ךָאנ זיא גנוגעװַאב יד .ןעטסילַאיצָאס ייב ןערהיפוצנייא ךַאז

 .שיטַאנַאפ וצ -- ןעגנוגעווַאב עיינ עלַא ווו ןוא גנוו
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 טסייר געט עכילטע יד רַאפ ןוא ,"יעד-יעּפ , זיב ראלאד עכיל

 ,ראלאד ַא רַאפ ראלאד א םהיא ייב רע

 -וצפיוא ?עקיטרַא ןעזיד ןעטעבענ ןע'ניסעיל .נענ בָאה ךיא
 -ענלַא ןיימ וצ ןעבָאה טפרַאדענ סָאד בָאה ךיא ?ייוו ,ןעביירש

 םהיא טָאה רע ןוא ,ןעפלעה טלָאװעג רימ טָאה רע ,ןַאלּפ םעניימ

 רָאּפ עטנאסערעטניא א ןעמוקענסױורַא זיא סע  ,ןעבירשעגפיוא
 טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,עטסנערע ןוא עכיירפטלאהניא ,סמולָאק

 ,עטכייל

 ,?לעקיטרַא רעטכייל , ַא ןעווענ רעדיוו ךילטנעגייא ןיא סָאד

 -ער עניימ ןופ רעקיטירק עטסגנערטש יד זַא ,טרָאז ַאזַא ןופ רעבָא
 .םעד ןענעג ןעצעזוצסיוא סָאװ טַאהעג טינ ןעטלָאװ ןעמרָאפ

 רעטנוא ןיקסעּפ .ש ןופ ןעווענ זיא ?לעקיטרַא רעטסקענ רעד

 - ."ןעגארפ םַארגָארּפ עשיטסילַאיצַאס , ןעמָאנ םעד

 -לַאהטנע טָאה (ןעט-17 םעד ץרעמ) רעמונ רעטייווצ ןיימ

 -יל ענידנעטשנאמוא ערָאגלואוו יד ןעגעג לעקיטרַא-טייל ַא ןעט

 ןוא ,סלָאה קיזומ עשידיא יד ןיא ןעננוזעג ןערעוו סָאװ ,רעד

 .ןעקנירט םלוע םעד ןעטרָאד טנערעל ןעמ יװ םעד ןענעוו

 :ץיטָאנ א ךיז טניפעגנ עדנע םייב

 -ַאיצַאס רַאפ זיולב ןַאגרָא ןַא טינ זיא "סטרעוורָאפ , רעד,

 -יא ןעצנַאג םעד רַאפ טַאלב עשיטסילַאיצַאס א זיא רע .,ןעטסיל

 ."קָלֶאֹפ ןעדנעכערּפשי-שיד

 -ַאֹּפ ַא ןופ) ןעציטָאנ םולָאק ַא זיא ?עקיטרַא רעטייווצ רעד
 .(יקסוועשטניוו סירָאמ) .וו .מ ןֹופ (רעטקַארַאכ ןעשיטיל

 ַא טימ "לעקיטרַא רעטכייל , א ןיא לעקיטרַא רעטירד רעד

 יד ןעמענּפָא טמוק ןעמ וואו ,דנאלייא סיללע ןופ ענעצס עשימָאק

 ."ענירג,
 ַא ןעבענ רעזעל יד ןעליוו רימ זַא ,טרעלקרע טרעוו טסקענ

 עטשרע רעזנוא סלַא .ןעלקיטרַא עצרוק ןעביירש וצ טייקכילגעמ
 : רימ ןעריסנַאנַא אמעט

 ?? לזמ זיא סָאװ

 ןעטרָאװטנא ןעקישוצוצ ןייא םלוע םעד טעדַאל עיצקאדער יד
 .עגַארפ רעזיד ףיוא
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 -נעסיווירוטַאנ ַא רעביא גנורעלקרע ערעלוּפָאּפ ַא טמוק ןַאד

 .(עפַאי סוקרַאמ) הפי .מ ןופ ,ןינע ןעכילטפַאש
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןענעװ ןיא לעקיטרַא רעטעביז רעד

 ,רָאטס ןָאשיײרעּפאָאק

 ןעט18 םעד) רעמונ ןעטירד ןיימ ןיא ?עקיטרַא-טייל רעד
 סלָאה-קיזומ ערַאגלואוו יד ןעשיווצ דישרעטנוא םעד טזייוו (ץרעמ
 "רַאפ ןעק ןעמ ױזַא יו ןוא ,ןענייאראפ-גנאזעג עגידנעטשנא ןוא

 ביול ךיא .נידנעטשנא יא ןעגינעגרַאפ טימ יא טייצ יד ןעגנערב
 -ַאיצָאס ערעזנוא טַאר ךיא ןוא ,(="יטעייסָאס גניגניס יולח , יד
 .ןעּפורגיננַאזעג ןערהיפוצנייא ךיוא סעיצַאזינאנרַא עשיטסיל

 ײטָאנ ייווצ ךיִז ןעניפענ לעירָאֿטידע ןעזיד ןוֿפ פולש םוצ
 רעד ,ץרעמ רעט-18 רעד ןזיא סע זַא גנונָאמרעד ַא רענייא --- ןעצ

 רעטייווצ רעב ,ענומָאק יד ןעלַאפעג זיא זירַאּפ ןיא ןעוו ,גָאט

 :רעטרעװ עדנענלָאפ יד טלַאהטנע ץיטָאנ

 -נַאנ יד ןוא אקירעמַא תעשב ,קירוצ טכַא רהָאי ַא טימ,

 -ַאב רעטײברַא רעשידיא רעזנוא ןענעו טרעהעג טָאה טלעוו עצ

 ןעוועג דנַאלסור ןיא ןעדיא יד ייב זיא ,קרָאי-וװװנ ןיא גנוגעוו

 ענידריווקרעמ א תוכאלמ-לעב עשידיא יד ןעליּפש טציא .,ל?יטש
 ןיא זנוא ייב ןוא דנַאלסור ןופ ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןיא עלָאר

 ."ליטש זיא אקירעמַא
 םעד ןעגעוו ןעלקיטרַא) "דנוב , םעד ףיוא טהעג ץיטָאנ רעד

 -רָאפ , ןיא ןעניפעג טנאקעג ןעמ טָאה --- ןיסעיל ,א ןופ -- "דנוב ,
 ,(רעהירפ ןעטַאנָאמ עכילטע טימ ךָאנ "סטרעוו

 -עב ענעגייא) "עדמערפ ןוא ענעגייא , --- ל?עקיטרַא רעטייווצ
 -ייצ ןופ ךאלקיטש עטנאסערעטניא ןוא סעקנעצס עשיטסירטעל

 .(ןעגנוט
 -נערב סָאװ טייל עננוי עשידיא ןעגעוו --- לעקיטרַא רעטירד

 זיא עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעזיד ןופ טנעגיריד ןוא רעדנירג רעד (*

 ןעוועג זוא ,טמהירַאב ןעוועג ןעטנַארגימיא יד ןעשיווצ ןערהָאי עליפ

 העז) "עק'השמ רעניילק, רעד ,רבח"רדח רעגילָאמַא ןיומ ,רעמערק השמ

 .(.189-151 שודייפ ,דנַאב ןעטשרע
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 -אק ייווצ) ןעיורפ רעדָא תולכ ערעייז ּפָארַא דנַאלסור ןופ ןעג

 .(ןעטקַאפ עטנאסערעטניא טימ לופ סמול

 -עוו) "סעסָאב יד וצ ךיז ןענע'פנח ייז , --- ?עקיטרַא רעטרעפ

 וצ ּפַאש ןיא ןָאשקעלַאק ַא טכַאמעג טָאה סָאװ רעטײברַא ןַא ןעג

 -רַא ןופ ןעּפיט .,גָאטסטרובענ ןייז וצ סָאב ן'ראפ שטַאװ ַא ןעפיוק

 קיירטס ַא זיא סע ןעוו ,טיילדןָאינוי עיירט ןענייז סָאװ רעטייב
 -נע קיירטס רעד ןעוו סעסָאב יד ייב ןעיײקַאל ןערעוו סָאװ ןוא
 .(ךיז טגיד

 -רעטנוא ןַא ןהָא) קילברעביא ןַא -- לעקיטרַא רעטפניפ
 -רעד טרעו סע .("*"דוי, רעמונ ןעטצעל םעד רעביא (טפירש
 -ןוָאלירתק ַא ,ןיסעיל .א ןופ דיל ַא ךיז טניפעגנ םהיא ןיא זַא ,טנָאמ

 -עג טלָאװ רע סָאװ טנָאז דמלמ ַא) םכילע םולש ןופ גנולהעצרע עק
 ןַא ,"רערהעל רעד, ןוא ,(דלישטָאר ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ןָאט
 .ןעזייר םהרבא ןופ גנולהעצרע

 ןעשיסור ןעלופטנאלַאט םעד ןענעוו --- לעקיטרַא רעטעביז

 טקישרַאפ םהיא טָאה ןעמ סָאװרַאפ --- ,וָארטַאעטיּפמַא רעביירש

 ,ריביס ןיא

 -ניירַא יד, --- רעמונ ןעטסקענ םעד ןיא לעקיטרַא-טייל רעד
 -וטיטסָארּפ ֹוצ ןערהיפ סָאװ ןעכַאזרוא יד ןעגעוו) ?ענעלַאפעג

 -רע ןַא טלַאהטנע רעמונ רעבלעז רעד ,רעללימ ,? ןופ זיא (עיצ
 -רַא ןַא ןוא ,ןיביל .ז ןופ ("רעסַאװ ןופ ןעקורט סױרַא,) גנולהעצ
 "פ טלעוו רעד ףיוא טייקמירַא ןהֶא ןעמוקסיוא ןעמ ןעק, ?עקיט
 -עילעפ עניימ ךיא יינַאב רעמונ ןעבלעז םעד ןיא .,ןַאהַאק .בא ןופ
 -תבש ןעטססענ םעד ןיא ןוא ,"טרָאװק א טרָאװ ַא ןופ, ןענָאט
 ."תורדס , עניימ --- רעמונ

 ףע .עיצילַאג ,ואקַארק ןוא ןעגנַאגעגסיורַא ןַאד זיא "דוי , רעד (*
 םינ םהוא טַאה ןעמ ואוו) דנַאלסור ץנַאג רעבוא טיירּפשרַאפ ןעוועג זוא
 סינעביולרע ןייק ןעבעגעג טונ טָאה גנוריגער יד לייוו ,ןעקורד טנעקעג
 -םייצ ןייק ןַאד ןעמ טָאה סינעביולרע עלעיצעפס ַא ןהָא ןוא ; וצרעד

 רוטַארעטיל עשידיא יד ,(ןעבעגסיורַא טרָאמעג טונ דנַאלסור ןיא טפירש
 רהיא ןעוװעג ןיא ?דניא רעד ןוא ,ןעהולב וצ ןעביוהעגנָא ןַאד טָאה
 .רעמנעצ
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 .אמעמ עטייווצ ַא --- ?? לזמ זיא סָאװ, ףיוא ןעטרַאװטנַא

 דלַאב ןעבָאה -- ???זמ זיא סָאװ, -- אמעט רעד ףיוא

 "רעפ םעד ןיא ןיוש ,ןעטרָאװטנַא טימ ףירב ןעמוקנָא ןעמונענ

 -אק ייווצ ךיז ןעניפעג ,טריטקַאדער בָאה ךיא סָאװ ,רעמונ ןעט

 ןוא ,(רעדעי תורוש עכילטע וצ) עבלעזַא ןעטרָאװטנַא טימ סמול

 .גָאט ןעדעי ןעננַאנעג ייז ןענייז ױזַא

 רעד יװ םעד ךָאנ זַא ,ןערָאװעג טרהעלקרע רעהירפ זיא סע

 ןעמיטש רעזעל יד ןעלעוו ,ןערעוו ןעסָאלשענ טעװ ?טסעטנָאק,

 .רעטסעב רעד זיא סע רעפטנע רעכלעוו

 .םערעטניא ןעסיורג א ןעפורעגסורַא טָאה טסעטנָאק רעד

 -טנַא יד ןעכילנרַאפ ,םהיא ןענעװו טדערעג ןעמ טָאה םוטעמוא

 .גנומיטשּפא רעד וצ טיירגעג ךיז ,טנעכייצרַאפ ייז ,ןעטרָאװ

 טינ ,ךילריטַאנ ,ןעסָאנעג יד ןעבָאה עבאנפיוא ַאזַא ןענעג

 -ַארפ רעד טימ גנודניברַאפ ַא טָאה סע םירָאװ .טריטסעטָארּפ

 -נומהענרעטנוא-טַאװירּפ ןעגעוו ךיוא ןוא ,ןעביולנרעבא ןענעוו עג

 -עדנא רעד ןופ םזילַאיצַאס ןוא טייז ןייא ןופ טיפָארּפ ןוא ןענ

 -רַאפ-טייצ ַא ןעוועג רעבָא סָאד זיא טייצ רעבלעז רעד וצ .רער

 ,טרָאװ ַא ןיא סערעטניא ןַא ןעוועג זיא סערעטניא רעד ןוא ,ביירט

 .טונימ עדעי טכיורבעג טרעוו סָאװ

 : טגָאזעג רימ וצ טָאה עסָאנעג א יו קנעדענ ךיא

 טשרמולכ טיג רהיא ? טינ העטשרַאפ ךיא טניימ רהיא ---

 ןענעװ ןעננוניימ ערעייז ןעביירש וצ טייהנעגעלעג א רעזעל יד

 זַא ,ןעניז ןיא רהיא טָאה רעבָא ן'תמא ןיא .ענארפ עזעירעס א

 יי .רעזעל ןעמוקוצ ןעלָאז סע ןוא רעדורעג ַא ןייז לָאז סע

 ? השורי ס'עבאב רעייא וצ רהיא טנייל ,ױזַא ביוא ןוא ---

 -עג זיא רעכלעוו ,עסָאנעג רעטייווצ ַא טנידייטרַאפ ךימ טָאה ---

 ַאזא טימ ךיז טריסערעטניא םלוע רעד יבַא --- ייברעד ןענַאטש

 .ענַארפ עניטכיוו

 םעד .לירּפַא ביֹוהנֶא ןיא טנידנעענ ךיז טָאה טסעטנָאק רעד

 .טַאטלוזער רעד ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא ?ירּפַא ןעטסקעז
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 ןופ ,יקסווענשיוו .א ןעמוקַאב טָאה ןעמיטש לָאצ עטסערג יד
 : ןעוועג זיא טרָאװטנַא ןייז  .,קרָאי וינ ,טירטס עט5 טסיא 8

 ."ןעטייווצ ַא ןופ ?זמ-םילש רעד זיא ?לזמ,

 .ןעטרָאװטנַא עלַא ןופ רעטסצריק רעד !ןעוועג זיא סָאד
 ןעועג טנעקרענַא זיא רעפטנע רעטסעב רעטייווצ רעד סלַא

 ; (יטיס קיטנַאלטַא ,ןיליֹוב ןופ) רעדנעגלָאפ רעד
 -ייר יד ןופ ץורית רעד ,לכש ןופ ץאזנעגעג רעד זיא לזמ,

 -יופ םעד ,ןָאינילער ןופ עפאוו יד ,עמירָא יד ןופ דלודעג יד ,עכ
 ."תוחומ עכאווש ףיוא הכמ עשידָאמ-טלַא ןַא ,דליש-ןעפַאװ ס'רעל

 ךיא ױזַא יו, ?טריסנָאנַא ךיא בָאה אמעט עטסקענ סלַא
 ."ןעביולגרעבַא ןופ טיײרּפַאב ךיז בָאה

 רעדעי זַא ,טרחעלקרע ןעוועג זיא ץיטָאנ ןעלעיצעּפס ַא ןיא
 סָאװ ןוא ,לכש םוצ ןעמוקעג ןיא רע ױזַא יו ןעלהעצרעד לָאז
 .ייברעד טריסַאּפ טָאה סע

 .סערעטניא ןעסיורג ַא ןעפורענסױורַא ךיוא טָאה ַאמעט עזיד
 ערעטנענילעטניא יד ףיוא טקנערשַאב ןעוועג ,ךילריטַאנ ,זיא רע
 ןעטרָאװטנַא עטנאסערעטניא ןעמוקעגנָא ןענייז ךָאד ןוא ,רעזעל
 ,ךיוא רעטײברַא עכילנהעוועג ץנַאנ ןופ
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 ,"רעלעט , -- ."ספישטרעקדנעה,

 בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא-טייל ןעבירשעג בָאה ךיא
 -רע בָאה ךיא .ןעסע םייב ןערעינַאמ עטריזיליוויצ טגידערּפעג
 ךיא ןוא ,ןָאטוצנָא ךיז יו ןהעטשרַאפ ףרַאד יורפ ַא זַא ,טרהעלק
 געמ רָאנ טינ זא ,ןעזייוו וצ ןעלקיטרַא עלעיצעּפס ןעבירשעג בָאה
 -ויצ רעשיטסילַאיצַאס ַא ןיא ןעביירש ןעכַאז עכלעזַא ןענעוו ןעמ
 .ןעביירש וצ םעד ןעגעוו גיטכיוו רחעז זיא סע זַא רָאנ ,גנוט

 טפירשרעביא םעד ןענַארטענ טָאה רעניימ לעקיטרַא-טייל ןייא
 וצ טעדנעוװעג ןעוועג זיא רע .(סעקליישטַאפ) "ספישטרעקדנעה,
 -ַאז ,לוקס ןיא רעדניק יד קעװַא ןעקיש ייז רעדייא זַא --- סרעטומ



 05 "טטרעוורָאּפ , רעדנַא ןַא רָאג

 רעד .ספישטרעקדנעה עשירפ ,ענייר טימ ןענרָאזַאב ייז ייז ןעל

 ןיא ןעוועדָאהוצפיוא ייז זיא סע ניטכיוו יו טרעלקרע טָאה לעקיטרַא

 .ןעטייהניואוועג עניטכיצ טימ ,זיוה עניטכיצ ַא

 עכלעזַא ןעמוק יו :ןענערפ ןענעלפ ןעסָאנעג יד ןופ עליפ

 ? ןעלקיטרַא-טייל וצ ןענַארפ

 ןעמוקַאב ךיא בָאה "ספישטרעקדנעה , ?עקיטרַא םעד ןענעוו

 -ַאיצָאס ַא םענרַאפ ךיא סָאװרַאפ ,טסעטָארּפ ַא טימ ,ףירכ ַא

 "יא ףירב םעד ךיא בָאה .ןעכַאז עכלעזַא טימ גנוטייצ עשיטסיל

 ןעװ טניז) :עגַארפ ַא טלעטשענ םהיא רעטנוא ןוא טקורדענרעב

 "?רעזענ ענייר ןענענ םזילַאיצָאס רעד סָאד זיא

 רעליש ןעשידיא ַא ןופ ףירב א ןעטלַאהרע ךיא בָאה לָאמנייא

 יד ףיוא טנַאלקַאב ךיז טָאה רע .,(עיזַאנמינ) לוקס-ייה ַא ןופ

 .ןעסע םייב זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןיא ןעננורהיפ עטריזיליוויצנוא

 עילימַאפ יד) .לעסיש ןייא ןופ ןעסע עלא .,רעלעט ןייק ָאטינ

 (.לעטדעטש ַא ןופ טייוו ףרָאד ןעשינעמור ַא ןופ טרירגימיא טָאה

 רע טהעז טציא רעבָא .,ןערָאװעג טעװעדַאהעגפיוא רע זיא ױזַא

 ייז ייב ןוא םירבח ענייז טכוזַאב רע זיא סָאד וויטימירּפ יו

 -רעמש רע טָאה ,רענייטש ןעטריזיליוויצ א ףיוא ךיז ןעמ טרהיפ

 ךיז טניטולב רעטָאפ ןייז .,םייה רעטריזיליוויצנוא ןייז ןופ ןעצ

 ,םהיא ייב ךיז טעב רע ןעו ,ךָאד .גנודליב ןעבעג וצ םהיא

 ףיוא רע טיירש ,רעלעט רעדנוזַאב ַא ןופ ןעסע לָאז רעדעז ןזַא

 .ץרא ךרד ןענרעל רעטָאפ ןייז ,םהיא ליוו רע סָאװ רַאפ ,םהיא

 ןופ רעננעהנא רעטרעטסייגאב א ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 ַא רערעזנוא זא רעכיז ןעוועג זיא יִאֹב רעד ןוא ."סטרעוורַאפ,

 "עג ךימ רע טָאה ,ָאזלא .טקריוװעג םהיא ףיוא טלָאװ טרָאװ

 רעטָאפ ןייז וצ תורוש עכילטע "סטרעוורָאפ , ןיא ןעביירש ןעטעב

 .רעלעט ןערהיפוצנייא ןעטַאר םסהיא ןוא

 "ענג טרהיפעננייא ןענייז ?ןעסעיינ , עניימ רעדייא ,רעהירפ
 ןעלַאפעננייא טינרָאג יִאֹב םעד טלָאװ ,"סטרעוװרָאּפ , ןיא ןערָאװ

 וצ סָאד טמוק יוז .,ןעביירש וצ ןעכאז עכלעזַא ןענעוו זנוא וצ

 טלהיפעג רע טָאה רעבָא טציא ?ננוטייצ רעשיטסילאיצַאס ַא
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 ןעדנעוו ךיז ןעמ ףרַאד "טטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער םוצ .אקוד זַא
 .םינינע עכלעזַא טימ

 ךיא .םעד ןענעוו לעקיטרַא-טייל ַא ןעבירשענפיוא בָאה ךיא
 סָאװ ,ננודליב יד רַאפ טנעמילּפמָאק ַא ןעבעגענ רעטָאפ םעד בָאה
 טירשטרַאפ יד ףיוא ןעזיוװעגנָא ןַאד ןוא ;ןהוז ןייז טינ .רע
 -עּפַא רעטרעוו עכילדניירפ רהעז טימ ןוא ,רוד ןעגנוי ןעדעי ןופ
 | .רעלעט ןעפיוק ןעזָאל וצ םהיא וצ טריל

 ןעטלַאהרע יִאב םעד ןופ ךיא בָאה רעטעּפש ןעכָאװ רַאּפ ַא
 םירָאװ ,טײקרַאבקנַאד ןופ ןעקורדסיוא עטסמירַאװ יד טימ ףירב ַא
 ,ףיא בָאה ןַאד .בוטש ןיא רעלעט טרהיפעגנייא ןיוש טָאה ןעמ
 ןיוש , : טפירשרעביא םעד טימ לעקיטרַא-טייל א ןעבירשעגפיוא
 ,רָארופ ַא טכַאמענ טָאה עטכישענ יד ?! בוטש ןיא רעלעט ָאד
 טָאה טקערידניא ןוא .רהיא ןענעו טדערעג ןעמ טָאה םוטעמוא
 גינעוו ערעדנַא עליפ היוא גנוקריוו עדנעריזיליוויצ ַא טָאהעג יז
 ,ןעילימַאפ עטלעקיווטנע
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 ."םטרעוורָאפ , ןוא "גנוטייצ-רעטײברַא , --- .1902 ןוא 9

 ןעזעל וצ טנאסערעטניא ןייז ןעלָאז סָאװ ןעלקיטרַא ןעבעג וצ
 -ַאפנייא ןא ןייז לָאז ךַארּפש יד זַא ןהעז וצ ,ןעסאמ ערעזנוא ראפ
 -עג רעלוּפָאּפ ןייז לָאז ץְלַא זַא ןוא ,"שידיא עשידיא, עטכייל ,עב
 רָאטקַאדער סלַא ךָאנ ?לכ ןיימ ןעוועג זיא ץלַא סָאד -- ןעבירש

 ןוא 47 שזרייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) "גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןֹופ
 .(198 שזדייּפ

 -ענ ךיוא רהיא ןיא ךיא בָאה "?ןעלקיטרַא עטכייל , וליפא
 -עס יד טרהיפעגנייא בָאה ךיא ןעוו ,1899 ןיא ךילכעזטּפױה ,טַאה
 ,דנַאב ןעטירד העז) ?רעטרָאּפער רעטירטס רעטסעה ַא ןופ, עיר

 "נניסנעד יד ןעבירשאב ןעטרָאד בָאה ךיא .,(410-409 שזדרייּפ
  "וצנוא ןייק ןעלקיטרַא .עזיד ןעבָאה ךָאד ,?יּפשייב םוצ ,סלוקס
 רעבָא .ןעפורעגנסיורַא טינ ןעסָאנעג ערעזנוא ןעשיווצ טייהנעדירפ

 ,עכלעזא ןעלקיטרא טרָאס רעניצנייא רעד עוועג סָאד זיא ןַאד

 ןעוועג "ןעלקיטרַא עטכייל, יד ןענייז ,1902 ןיא ,טציא דנערהעוו

 1808 ןיא ךיא בָאה סלַאפנעדעי .םעטסיס רעצנַאנ ַא ןופ לייט ַא
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 -ענ טינ שיטאמעטסיס ןעשנעמ עזעינילער וצ ץנַארעלַאט ןייק

 טסעוװװעגפיוא טציא ןעבָאה ןעלקיטרַא טרָאס רעזיד ןוא .טגידערּפ

 -ונעגנעמאזוצ זעלקיטרַא עטכייל עֶלַא יו טייהנעדירפוצנוא רהעמי

 .ןעמ

 ןעביז יד ןיא ןוא ,רעטלע רהָאי ןעביז טימ ןעווענ ןיב ךיא

 ,טנערעלעג ךס ַא ךיא בָאה רהֶאי



 לעטיפַאק רעטפלע

 ,גלַאפרע ןַא ןופ ןעטָאש ןוא טכיל
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 טָאה גניק דראודע סָאװ -- .םעטסיס ןיימ ןעגעוו ןעטאבעד
 סָאװ ןעגנורעדנע יד ןעגעוו ףירב -- .םרעהעג

 .טכאמעג בָאה ךיא

 "ןָאשייאיסָאסא סטרעוװרָאפ , רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא
 ןעטלעז ,יסילָאּפ ןיימ ןענעוו ןעטַאבעד עסייה ןעמוקרָאפ ןעגעלפ
 םעיינ ןיימ טנידייטרַאפ ןעצרַאה ןעצנַאנ ןטימ טָאה סע רעוו

 -ילנטימ יד ןעשיווצ דניירפ גונעג טַאהעג בָאה ךיא ,רעגייטש

 עניימ ןעבָאה רעגנעהנָא עטסמירַאװ עניימ וליפא רעבָא ,רעד
 ,ֿפױמ ןעבלַאה ַא טימ טנידייטראפ ןעמרָאפער

 םייב סעסקוס רעסיורג יא ןעוועג ןענייז ןעסעיינ עניימ
 .טינ --- רעבָא ןעסָאנענ יד ייב .םלוע

 רענייא ןעריטַאבעד וצ ןעמוקסיוא טעמכ רימ טנעלפ סע
 .ןעמעלַא ןענעג

 סע ,גנונייצרעביא רעטספיט רעד ןוֿפ ןעדייר נעלפ ךיא
 עניימ זַא ,ןעלהיפ ךיא נעלפ טפָא ,ןעפלָאהעג גינייוו רעבָא טָאה
 ןענייז ןעצרַאה ןיא ךיז ייב זא ,גנוטריוו ַא ָאי ןעבָאה ןעטנעמונרַא
 -דנַאטש ןיימ .,ןייז ֹוצ ןענַאטשרַאפנייא רימ טימ טניינעג יז
 השעמ יד יו .רערעלוּפָאּפ ןייק ןעוװעג טינ רעבָא זיא טקנוּפ
 -דניירפ .,רימ ןענעג ןעדייר ןעגעלפ רענדער יד ןופ בור סָאד ,זיא
 .רימ ןעגענ ךָאד רעבָא ,ךיל

 גנומיטשּפָא רעד וצ ןעמוק יטנעלפ סע ןעוו ,ןענעווטסעד ןופ
 ןעגעלפ ,(גנורהעלקרע יורטוצ) "סנעדיפנָאק ווָא טואוו, ַא ןענעוו
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 ןענייז ייווצ יד ןוא ,רימ רַאפ ןייז ,ייווצ רעסיוא ,ןעמיטש עלַא

 .טַאהעג טינ םולפנייא ןייק ןעבָאה עכלעוו ,ןעסָאנעג ןופ ןעוועג

 -- רשכ ןיא ןעשָארג ןייז רעבָא ,ףירט זיא יונ רעד ---

 "ןקריס יד .טינ ךייא טלעפעג יסילָאּפ ןיימ --- ,ןעגָאז ךיא געלפ

 .ןעמָאקליװ זיא ,טננערב יז סָאװ רעבָא ןָאשייל

 בָאה ןעצרַאה ןיא .סַאּפש ןופ ןָאט ַא ןיא ןעגָאז סָאד געלפ ךיא

 .ױזַא ךילקריוו זיא סע זַא טסואוועג רעבָא ךיא

 רעד ףיוא טָאה גלָאפרע סָאװ ,גנוקריוו יד ןהעזענ בָאה ךיא

 םעד טימ ץלָאטש ןעוועג ןענייז ןעסָאנעג יד .רוטַאנ רעכילשנעמ

 ."סטרעוורָאפ , רעייז ןופ סקואוו

 ןענעוו טָאה ןעמ .,םשור ַא טכַאמענ טָאה גנורעסערגרַאפ יד

 .טכַאמ ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה סע .טדערעג םוטעמוא םעד

 ןעמונעג גנוטייצ יד טָאה רעטייברא עשידיא יד ןופ ןַאגרָא סלַא

 "סטרעוורָאפ, ןיא רעטרעוװ רָאּפ ַא .עפַאװ עקרַאטש ַא ןערעוו

 ןיא סָאד ןוא .גנוטיידאב רעדנַא ןַא רָאנ טַאהעג טציא ןעבָאה

 ,טכַאמ :םעד ץוח א .רימ רַאפ טנעמונרַא רעטסעב רעד ןעוועג

 ,רעביוצ ַא טָאה ,ךיז רַאפ ןוא ןַא

 ,ןערָאװעג טצעזענטרָאפ ןענייז גנַאנ ןיימ ןעגעג ןעקיטירק יד

 ןעמ ןעוו ,ךָאד ןוא .ןעצרַאה ןופ ןעמוקעג ייז ןענייז בור סָאד ןוא

 -מוא ךיז לָאז גנוטייצ יד זַא ןעגָאלשעגרָאפ ןעסָאנעג יד טלָאװ

 ןעטַאנַאמ עבילטע .טוָאלעג טינ ייז ןעטלָאװ ,ןעטלַא םוצ ןערהעק

 ,םעד ףיוא זייווַאב ןענידעבעל ַא טָאהענ ךיא בָאה רעטעּפש
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 -ּפָארַא -- .עשינאקירעמא יד ןוא עססערּפ עשיאעּפָאריײא יד
 ? ךיז וצ ייז ןעביוהפיוא רעדָא ןעסַאמ יד וצ ךיז ןעזָאל

 "עוו ףירנַאב רעשיאעּפָארייא רעד זיא ןעמונעג ןיימענלַא ןיא
 רקיע רעד .ןעשינַאקירעמַא םעד ןופ ןעדישראפ עסערּפ רעד ןעג
 .-ולֲאֹּפ ןוא סעיינ עשיטילָאּפ ןיא גנוטייצ רעשיאעּפָאריײא ןא ןופ
 -כעזטּפױה ןעטרָאד טריטסיזקע עסערּפ יד .,ןעלקיטרַא-טייל עשיט
 -לעצנייא םעד טימ טריסַאּפ סָאװ סָאד .,םינינע עש'להק רַאפ ךיל

,=7 
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 ,ןעשינעהעשעג עװַאקישט ,סעידעגַארט ענייז -- ןעשנעמ םענ
 ענעהעזעגנָא ןַא ןיא טרעוו סָאד -- ןעסױטשנעמַאזוצ עטיטנַאמָאר
 יו טינ יו יוזא ,ץרוק רהעז טלעדנַאהַאב גנוטייצ עשיאעּפָאריײא
 -דנורג רעד זיא ,רעדיוו עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא = .גידנעל
 וצ ךייש ןיא סע יצ ,רעזעל טריסערעטניא סָאװ ץְּלַא זַא ,ללב
 -עד וצ טרעהענ ,םענלעצנייא םעד ןופ ןעבעל םעד וצ יצ ,לחק
 | ,עסערּפ

 -ולֲאֹּפ ליפ יוזא ןעבָאה ןעננוטייצ רענַאקירעמַא עסיורג יד
 ךָאנ ,ןעננוטייצ עשיאעּפָאריא עטסעב יד יו ףָאטש-עזעל עשיט
 -נייא ןעסַאמ טימ סעיינ ךס ַא ךיוא רעבָא ןעבָאה ייז .רהעמ
 ,טרָאס ןעכילטלעוו םעד ןופ ןעטייהלעצ

 ןַא ןעוועג רעמיא "סטרעװרַאפ , ןיא זיא שזדייּפ סעיינ יד
 -בא ןיימ ןופ רהֶאי בלַאה-ַא-ןוא"ריפ יד ןיא ןליפא ,עשינַאקירעמַא
 ,ךיוא טייהנעזעוו

 ןעלקיטרא ךס א ןעזעל וצ ביל רעבָא ןעבָאה ןעדיא ערעזנוא
 ןוא .,ךיוא ךָאוו ןעטימ ןיא רָאנ ,גָאטנוז רעדָא תבש רָאנ טינ ---
 -ירטרעביא ןעוועג זיא ?סטרעוװרָאפ , ןופ גנוליײטּפָא לעקיטרַא יד
 -ארפ עכילטפַאשלעזעג טימ ןעמונראפ סיואכרוד ,שיאעּפָארײא ןעב
 .טריזינאקירע מ ַא טציא רהיא ךיא בָאה ,אזלא .ןעג

 ווא ?ייוו ,סנעטשרע -- ןעוועג גיטיונ טולָאסבַא זיא סָאד
 ןעבעל רעניה רעד ןוא ,אקירעמַא ןיא ךיז ןעניפעג רעזעל ערעז
 - ,סנעטייווצ ; ןעטרַא רעדנעזיוט ףיוא ייז ייב ןעלהיפ ךיז טזָאל
 טלעקיווטנע רהעמ ,רעכייר ליפ זיא עסערּפ רענַאקירעמַא יד לייוו
 רעלעיצעּפס רהיא ןוא ,עשיאעּפָאריײא יד יו ןעקורט ױזַא טינ ןוא
 ַא טכיזניה רעזיד ןיא זיא ןעסַאמ עשידיא יד ףיוא סולפנייא
 ןעסַאמ ערעזנוא לייוו ,סנעטירד ןוא ; רעגיטכיוו ַא ןוא רעסיורג
 ַא ןיא אמוג סָאד ןוא ,גנודליב ןייק טַאהעג טינ סנעטסיימ ןעבָאה
 -ַאז ןעלקיטרַא ערעזנוא ןופ פייט א סָאװ רַאפ עכַאזרוא עגיטכיוו
 | ,ּםיט ןעשינַאקירעמַא םעד ןופ ןייז ןעל

 רעטפע ךיא געלפ םעטסיס ןיימ ןעגעוו ןעטַאבעד יד ןיא
 יד וצ ּפָארא ךיז זָאל, ךיא זא גנוגידלושַאב יד ןערעה ץֶלַא ןופ
 ."ןעביוהוצפיוא ייז טָאטשנא ,ןעסַאמ
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 -םיוא טליו רהיא ביוא, :ןערעפטנע ךיא נעלפ םעד ףיוא

 וצ ןעגיובוצ טשרעוצ ךיז רהיא טזומ ,דרע רעד ןופ דניק ַא ןעביוה

 ?? ןעמוקוצ םהיא וצ רהיא טעװ ױזַא יו ,טינ ביוא .םהיא

 רעד טלהיפעג ךיז טָאה רעביירש-סננוטייצ עשידיא ןעשיווצ

 ןייק ןעבָאה ס'אתדנא רעכלעוו ייב ,טלעוו ארמנ רעזנוא ןופ סולפנייא

 רעבָא ."ארמג ?לעקיטש ערעוװש , ַא זיא רקיע רעד .טינ עדרעוו

 -סנעבעל ןוא ,ןעסַאמ ארמנ ןייק טינ ןענייז ןעסַאמ עשידיא יד

 עשיטערָאעט יוװ ייז רַאפ גיטכיוו רענינייוו טינ ןענייז ס'אתדנא

 .ארמנ

3 

 -- .עדנילב רַאפ קעטָאילביב א -- .ךאלעגיױפ טימ לשמ א
 .טעקנַאב א ףיוא --- .סנעראל ןופ ףירב א

 רעּפוק ןיא גניטימ-סַאמ "סטרעוװורָאפ , א ףיוא ,לָאמ ןייא

 ,פשמ ןעדנעגלָאפ םעד טכַארבעגנ עדער ןיימ ןיא ךיא בָאה ,ןָאינוי

 רַאפ טנעמוגרא ןַא סלַא טרעלקענוצ לעיצעּפס בָאה ךיא ןעכלעוו

 : יסיִלֶאּפ ןיימ

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע ואוו ,טדָאטש א ןעוועג זיא לָאמַא

 רעניואוונייא יד --- .טלהעצרעד ךיא בָאה -- ךאלענױפדגנַאזעג

 דיא ַא טָאה .ןענניז סָאװ ךעלעניופ ךָאנ טקנעבעגנ רעבָא ןעבָאה

 םש ַאזַא ןופ סייו רע .הלונס ַא טָאה רע זַא ןעפורעגסיוא

 סָאװ ,ךעלניופ יד זַא ןעכַאמ ןעק ןעמ ןעכלעוו טימ ,שרופמה

 .םינננמ ןערעוו ןעלָאז ,ןענניז טינ ןענעק

 רעבָא טָאה יז .ןעכיורבעג טפורּפעג הלונס ןייז טָאה רע

 -יױפ ַא ןהעזרעד טָאה רע סָאװ לָאמ סעדעי םירָאװ ,טקריוועגנ טינ

 .ןעניולפענקעוַא יז זיא ,שרופמה םש םעד ןעגָאז ןעמונענ ןוא ?ענ

 : הצע ןַא ןעבענעג דיא רעדנַא ןַא טָאה ןַאד

 וצ סָאװ ןעבָאה ךַאלעניופ יד ןעלָאז !רענרעק ןָא טיש ---

 ייז תעשב ןוא .ןעהילפקעוַא טינ ךינ ױזַא ןיוש ייז ןעלעוו ,ןעקיּפ
 םש רעייא סיוא טפור ןַאד ,ןעקיּפ ן'טימ ןעמונרַאפ ןייז ןעלעוו

 ! שרופמה

 ערעזנוא וצ ; ןיימ ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ ךיילנ ןעבָאה עלַא

 בינ .,רעזעל םעד ןעהיצוצ רעווש זיא ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצ ;ס
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 סָאד ."ןעקיּפ, וצ ףָאטש-עזעל עטנַאסערעטניא עטכייל ייז ךיא
 עטסנרע יד ןיוש ןעזעל ייז ןוא ,?סטרעװרָאפ, םוצ וצ ייז טהיצ
 ,ךיוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצָאס

 ,טרידָאלּפא קרַאטש לשמ םעד טָאה םלוע רעכילרעסיוא רעד
 -דנַאטש ןיימ וצ טרהעקַאב רָאּפ ַא רע טָאה ןעסָאנענ יד ןופ ןוא
 ייז טָאה ?שמ ןיימ זא ,טרעלקרע ןעפָא רימ ןעבָאה ייווצ .,טקנוּפ
 ייב ןעבילבעג ןענייז ערעדנַא יד ,טכער בָאה ךיא זַא טגייצרעביא
 .,עגירעייז סָאד

 -ענ ןיא ןעטסילַאיצַאס עכנַאמ ןופ םזיטַאנַאפ רעד טייוו יו
 : טקַאפ ןעדנעגלָאפ םעד ןופ ןהעז ןעמ ןעק ,ןעגנַאג

 -רָאפ, ןיא ךיא בָאה ,1902 ,לירּפַא ןעטס םעד ,גָאטנוז
 : טפירשרעביא ן'טימ לעקיטרַא ןַא טַאהעג "סטרעוו

 .עדנילב רַאפ רעכיב
 " סט ר עוו ר ַא פ , ןופ רע בייר ש ַא סָאוו

 ' רַאפ קעטָאילביב ַא ןיא ןהעזעג טָאה
 .ןעניוא ןהָא ןעשנעמ

 -- ןעגנוצעזטרָאפ ייווצ ןיא ןעגנַאנעג ןיא לעקיטרַא רעד
 טנַאמרעד זיא דנַאב ןעזיד ןיא ןעביוא יו .גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז
 -רױממָאק , ן'ראפ ןעבירשענ לַאנינירַא םעד ךיא בָאה ,ןערָאװעג
 טָאה גניּפילקס עשילגנע ןיימ .(8 שזדייּפ העז) "רעזײטרעװדַא לעש
 ,ןיקמורפ .א טצעזרעביא ?סטרעוװרָאפ , ן'רַאת

 יד ןענעייל עדנילב יו טלהעצרעד ןעוועג ןיא ןעטרָאד
 ייז יװ ;רענניפ יד טימ ייז גידנעּפַאט ,ןעבַאטשכוב ענע'טלוב
 -רעביא ןעוועג ןעטרָאד זיא ךיוא וו .ז .א ,רעכיב יד ךָאנ ןעמוק
 -אבענ-דנילב ַא טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג ַא ןעבעגעג
 יד רָאפ ךיז טלעטש יז יו ,םעד ןענעוו ןענַארפ עניימ ,יורפ רענער
 יד ןעגעוו ; ןעמרָאפ ,ןערילָאק ,ןעסַאנ ,סעדייבעג ,ןעשנעמ ,טלעוו
 טָאה יז סָאװ ןעטרָאװטנַא יד ןוא ,ייברעד טָאה יז עכלעוו ,ןעלהיפעג
 | .ןעבענענ רימ

 "רעזייטרעוודא לעשרױממָאק , םעד ןופ זיא ?עקיטרַא רעזיד
 -ויצ רענַאקירעמא ערעדנא רענילדנהעצ ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג
 רעביא ןעלקיטרא-טייל טסורדענ ןעבָאה ייז ןופ רַאּפ 8 ןוא ,ןעגנוט
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 ןעסָאנעג "סטרעוורָאפ , יד ןופ טעטיראיַאמ עסיורג א ,ןינע םעד

 -לעזא ןענופעג רעבָא ךיז ןעבָאה סע .טבױלעג ךיוא םהיא ןעבָאה

 -לעזא ןעמוק יו ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ןעבָאה סָאװ ,עכ

 "ענ ייז ןעבָאה --- "? גנוטייצ רעשיטסילאיצָאס ַא ןיא םינינע עכ

 .טנערפ

 ןעגעוו בָאה ךיא סָאװ ,ףירב ַא ךִיא קנעדעג ןעטסכילטייד םַא

 רעד .סטעזושטאססַאמ ,סנערָאל ןופ ןעטלאהרע ?עקיטרַא ןעזיד

 ַא ןיא טריטסעטָארּפ טָאה ,טסילאיצַאס רעמיראוו ַא ,רעביירש

 -םילאיצָאס ַא ןיא סָאד ךיז ךיא ביולרע יוװ .גנוטסירטנע ןופ ןָאט

 תוכייש ַא רַאפ סָאװ ? ןעכאז עכלעזַא ןעקורד וצ גנוטייצ רעשיט

 ייז יו רעטייברא יד טגָאז,/ ?ףמאקדןעסַאלק םעד וצ ייז ןעבָאה

 ןענעוו, --- ט'רסומ'ענ ךימ רע טָאה --- ,"גידנעהעז ןערעוו ןעלָאז

 דנילב זיא קלָאפ סָאד ,ןעלהעצרעד טינ זנוא ןעמ ףראד עדנילב

 ."נונעג

 "רָאפ, ןיא טקורדענּפָא ףירב רעסנערָאל םעד בָאה ךיא

 -ייא ןענייז סע גיניז-לָאמש ןוא שיטַאנַאפ יװ ןעזייוו וצ ,"סטרעוו

 .ןעטסילאיצַאס ערעזנוא ןופ ענינ

 עלַא זַא ,ןעקרעמַאב לָאז ךיא טרעדָאפ טייקניטכערעג יד

 ףירב רעסנערָאל םעד ןופ ךיז ןעבָאה ןעסָאנעג "סטרעוורָאפ ,

 .טכַאלענסיױא

 "דניירפ רהעז ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז ןעבָאה ןעסָאנעג יד

 עלַארָאמ עטקעריד םגה ,טומ ןעבענענוצ רימ טָאה סָאד ןוא ,ךיל

 רַאפ עיצַאטינַא ןיימ .גינייוו ןעמוקַאב ייז ןופ ךיא בָאה עציטש

 רעזנוא ןעגעג תוסרוקיּפא ןַא יװ ןעגנופקעג ייז טָאה ץנַארעלָאט

 ןעדנוברַאפ גנע וצ ןעוועג ןענייז ןעדָאטעמ עטלַא יד .גנוגעווַאב

 ."םזילַאיצַאס ןערענָאיצולָאװער , םעד ןופ ףירגַאב רעייז טימ

 רעד :ןעװעג ןזיא (רענעבירשעג ןייק טינ םנה) ?ל2 רעד

 ןעמ םהיא .זנוא ןענעג זיא רענעי ,זנוא טימ טינ זיא סָאװ

 ,טינ ביוא .,שנעמ ןעטכעלש א סלא ,אנוש ַא סּכֵא ןעלדנאהאב רימ

 ,"רענָאיצולָאװער, טינ סָאד זיא
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 ךיא בָאה ,ןעטסילאיצָאפ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא הוא ,לָאמ ןייא
 ; טקרעמַאב עדעד ַא ןיא

 -ייב ןעלהָאצ סָאװ עלַא זא ,ןעסָאנעג ,רהיא טניימ ןעד יצ,
 טבילג ןעד יצ ?ענילייה ןענייז ײטרַאּפ רעזנוא ןיא עגערט
 ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ עטרַאק ַא זַא ,ךילקריוו רהיא
 ןוא ?טייקנעבאהרע עשילַארָאמ ַא ןופ טייקיפיטרעס ַא זיא
 ןייק טינ ןענייז סָאװ עלַא זא ,ךילקריוו רהיא טביולנ ןעד יצ
 ןעפראד סָאװ וצ ָאט ,ױזַא בוא + ? ןעּפמול ןענייז ,ןעטסילאיצַאס
 םוצ ןעשנעמ ןערהעקַאב וצ ךיז רימ ןעהימַאב סָאװ ֹוצ ? ייז רימ
 "? םזילַאיצָאס

 דענדער עטסניטכיו ערעזנוא ןופ רענייא טָאה םעד הוא
 ןוא ןעשנעמ םעד טרעטייל םזילאיצאס רעד זא ,טרעפטנעעג רימ
 .רעסעב ןוא רענייר םהיא טכַאמ

 ,סע טסייה, --- ןעפורענּפָא ךיז ךיא בָאה --- "יױזַא ביוא,
 טפַארק יד יװ רעגיטכעמ זיא עעדיא ַא סלַא םזילַאיצָאס רעד זַא
 -ַאב םענערָאבעג ןופ טפַארק יד יו ,ןעדנעטשמוא עשימָאנָאקע ןנפ
 רעד ךָאד זיא סָאד ןוא .גנוהיצרע ןופ גנוקריוו יד יו ןוא רעטקַאר
 ".םזיסקרַאמ ןופ ךּפיה

 -נַאב רעסיוועג א ןעמוקעגרָאפ ןיא טייצ רעבלעז רעד םורַא
 -פארעביל עליפ דנעזעוונא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,טעק
 -סירק ןוא ןעדיא ,דייס-טסיא רעד ןופ רעניואוונייא עטמיטשעג
 רעד .ןעשנעמ טנעמלעטעס יטיסרעווינוי ןוא ןעטסילַאיצַאס ,ןעט
 ,דנַאב ןעטייווצ העז) גניק דראודע ןעוועג זיא ר} נסַאמ-טסואט
 ןוא ,רענדער יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא .(165-199 שזדייּפ
 עצרוק ַא ןעטלַאהעג רע טָאה ,טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה גניק ןעוו
 סָאד טגָאזעג ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,טָאה רע רעכלעוו ןיא עדער
 ; עדנענלָאפ

 יז .גנוגעװַאב עשיטסילאיצַאס יד טריזילַארעביל ןַאהַאק,
 ןופ ןעטייק יד ןעמונעגּפָארַא "טטרעוורָאּפ,, ןופ רע טָאה ,רעה ךיא
 ןעכילשנעמ-ןיימעגלַא ןירַא םהיא ןיא טיג רע .םזיטַאנַאפ-יטרַאּפ
 ,"עיִטָאַּפַמיִס עכילשנעמ-ןיימעגלָא ןוא סערֶעטניא
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 -מָאק רעטסעב רעד ןעוועג רימ רַאפ ןענייז רעטרעוו ענייז

 .טנעמילּפ

 טומ ןעּפעש געלפ ךיא עכלעוו ןופ ,ןעלַאװק יד ןופ רענייא

 טרָאס רעסיוועג ַא ןעוועג ןענייז ,טײברַא ןיימ וצ םזַאיזוטנע ןוא

 יַאב ןַאד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגנוקרעמַאב עכילדנימ רעדָא הירב

 ןוא עטנאקעב ןופ ףירב ןיימ ךיא .רעטפָא ןוא רעטפָא ץלא ןעמוק

 רעטנוא זַא קנאדעג םעד טקירדעגסיוא ןעכָאה עכלעוו ,עטנַאקעבנוא

 זַא ,"המשנ א ןעמוקַאב , "סטרעוורָאפ , רעד טָאה עיצקַאדער ןייפ

 ןיא בָאה דיא זַא ןוא ,שיטַאמנָאד ,ןעקורט ןעוועג רע זיא רעהירפ

 ,"ןעבעל ןוא ליפעג ,טפַאז, ןעבעגעגניײרַא םהיא

4, 

 .רעבמיא ץרעה ילתפנ

 לערעמיצ-סנַאיצקאדער ןעקניניילק ןיימ ןיא טמוק לָאמ ןייא

 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,רעבמיא טעָאּפ רעד ףיורא

 : רימ וצ טנָאז ןוא ,"הוקתה,

 ,טסייוו וד ,ןוא .איפלעדאליפ ןופ טציא םוק ךיא ,ןַאהַאק ---

 תואּפ ןוא דרעב טימ ןעדיא עטלַא יו ןהעזענ ןעטרָאד בָאה ךיא

 ."סטרעוװרָאפ , םעד ןענעייל

 ,ןעסָאנעג עניימ ןופ רענייא ןעוועג דנעזעונַא זיא ייברעד

 -עּפש .ןעסָאנעג ערעדנַא ראפ טלהעצרעדרעביא סָאד טָאה רע ןוא

 : ןעפרָאװעגרָאפ סָאד רימ ייז ןופ רענייא טָאה רעט

 -- טגָאזעג רע טָאה -- !טבעלרעד ןעבָאה רימ סָאװ ---

 !"סטרעוורָאפ, םעד ךיוא ןיוש ןעזעפ ןעדיא עטלַא עשיטַאנַאפ

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- םעד טימ ץלָאטש ןיב ךיא ---

 וצ לָאמא ,טפָא ץנַאג רימ וצ ןעמוקפיורא טנעלפ רעבמיא

 .ןעסעומשוצכרוד ךיז טַאלג לָאמַא ןוא סּפַאנש א ףיוא ןעטעב

 רע טגעלפ ױזַא ןוא ,"וד, טנַאזעג רעמיא רימ טָאה רע

 ,עפַאק לַארטנעס רעד ןיא ,לָאמ ןייא .ןעמעלַא טימ ןעדייר

 רע טגָאז ,טירטס רעטפ ןוא וינעווע רעטייווצ רענרָאק ן'פיוא

 : יורפ ןיימ וָצ

 ,"ןַאהַאק סעסימ ,ןעפנָארב לעזעלג ַא ףיוא רימ ביג,
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 ךיז יז טָאה -- ?"וד, סעּפע רימ רהיא טנָאז סָאװ ראפ,
 ,ןעפורעגּפא

 וצ טדער ןעמ זַא -- טרעפטנעענ רע טָאה -- !רָאנ רעה;

 ןענָאז ךיא לָאז סָאװ ראפ טנייה ,"וד, םהיא ןעמ טנָאז ,טָאנ

 "? ןעשנעמ א וצ "רהיא,

 ןעבענ ןעסייהעג םהיא טָאה יז ןוא ,טכַאלוצ ךיז ןעבָאה רימ
 .ןעפנָארב

 רעטנאקאב א רעניימ ריס טָאה טייצ רעבלעז רעד םורַא
 -נענלָאפ סָאד טלהעצרעד ,דיא רענאקירעמַא ןא ,איפלעדאליפ ןופ

 7 :עד

 ןוא סָאנ ן'רעביא יוזא ךיא העג קירוצ געט רָאֹּפ ַא טימ ---

 -צץולּפ .טריסערעטניא קראטש ךימ טָאה רעכלעוו ,ךוב א ןיא קוק

 םעד ןעביול ןעמונעגנ בָאה ךיא .ןענעקטנא רעבמיא רימ טמוק גניל

 זעל ךיא, .ןעזעל וצ םהיא ןעטַארעג םהיא ןוא םהיא ראפ ךוב

 -- ץלָאטש טימ טרעפטנעעג רעבמיא טָאה -- "רעכיב ןייק םינ
 "!ייֵז ביירש ךיא,

 .ס

 --- .גנורעטסייגעב עיינ 8 -- .ןעגנומיטש עיינ ,ןעטייצ עיינ
 -- .ןיקמעמַאז -- .יקסוועשטניוו -- .ןעטַאבעד

 .ןיסעיל --- .רעללימ
 ןעװו .לעטש ן'פיוא ןעסקַאװ ןעמונעג טָאה רעזעל לָאצ יד

 -ענ "סטרעוורָאפ , ןופ ןָאשיילוקריוס יד זיא ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ,ןאמדלעפ ,רעשזדענעמ רענידסלָאמאד רעד ,ןיילק רהעז ןעוו

 טקורדענ ןעמ טָאה ךָאו ןעטימ ןיא ,רעכיב יד ןעזיוועג רימ טָאה

 זיא "טָאלבעגַאט , רעד ןעוו ,תבש .סעיּפָאק דנעזיוט סקעז םורַא

 ןיא טינשכרוד רעד .רהעמ דנעזיוט ייב -- ןעננַאנעגסיױרא טינ

 .0800 ןעוועג זיא רעכיב יד

 זיא טפַאשרערהיפ ןיימ ןופ ןעטַאנָאמ ייווצ עטשרע יד ןיא

 -ָאמ ןעטרעפ ןופ ףוס םייב ןוא ,דנעזיוט טכַא ןעמוקעגוצ ןיוש

 .דנעזיױט ןהעצניינ טכיירגרעד ןָאשיילוקריוס יד טָאה טַאנ

 עטרעהעגנוא ןַא ןעוועג ןערהָאי ענעי ןיא זיא סקואוו ַאזַא
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 -םיוא טינ ןעבָאה ן'רעלעפ טימ ףעיל ןוא רעשזדענעמ רעד .ךַאז

 רעד ןיא ,לָאמַא טָאה רעלעפ .םעד ןעגעוו ןעדייד וצ טרעהעג

 ףיױא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ,ןעסָאנעג עכילטע ןופ טייהנעזעוונַא

 .ןעשוק ןעמונעג ךימ ןוא רימ

 "עג םינ טָאה סקואוו רעד ןעמעוו ,ןעסָאנעג ןעוועג ןענייז סע

 טקירד רעלעפ יוװ ,ענעצס א ןעבירשַאב רימ טָאה ןעמ .טקעמש

 רעסיוועג ַא יװ ןוא גנוגייטש רעסיורג רעד טימ דיירפ ןייז סיוא

 ןייז סיורא טזייוו רע סָאװרַאפ םהיא ףיוא ןָא טיירש עסָאנעג

 .גנורעטסייגאב

 "עג טשרָאקַא ןעבָאה רימ ןעוו : ןעגערפ טעו רעזע?ל רעד

 ןיימ ןעגעג דנַאטשרעדיױװ רעד טָאה ,"סטרעוורָאפ , םעד טעדנירג

 ,הנוטייצ רעד ןיא סערעטניא םעד ןעמונענקעווַא רימ ייב יסיִלַאּפ

 יזא טציא ךיא בָאה סָאװראפ : רהיא ןופ קעוװַא ןיב ךיא ןוא

 ? טלהיפעג טינ

 רעטנוא ,טציא טאה "םטרעוורָאפ , רעד : זיא טרָאװטנַא רעד

 ,ךילטייד ןעוועג זיא סע .ןעסקַאװ ןעמונעג ךיילג ,עיצקַאדער ןיימ

 ןיימ ןוא ,סָאד .ןערעוו טיובעגפיוא רע טעוװ יסיִלֶאּפ ןיימ טימ זא

 רימ רַאפ ןענייז םזיטַאנַאפ ןעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ןעגעג ףמַאק

 .סערעטניא ןופ לַאװק רעכילביירשַאבנוא ןא ןעוועג

 רעד ראפ גנורעטסיײגַאב טימ טהילנעג ךילבעטשכוב בָאה ךיא

 .ןָאטעג טציא בָאה ךיא סָאװו טײברַא

 רָאנ םיּפֶא ןיא ןייז וצ טָאטשנא זַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 לָאמ ןייק ךיא ןיב ,טדערענּפָא ןעבָאה רימ יו ,טייצ-נָאטימ זיב

 געלפ ךיא ,דנעווא רהוא ןיינ יוװ רעהירמ םייהַא ןעגנַאנעג טינ

 ,ןעבירשעג טָאה ןעמ סָאװ הרוש עדעי ךילבעטשכוב ןעזעלרעביא

 ,סעליפ ןוא ; טרעדָאּפעג ךיז טָאה סע ואוו ,ןעננורעדנע ןעכַאמ ןוא

 .טריטקיד רעדָא ןעבירשעג ןיילַא ךיא בָאה ,סעיינ יד ןיא וליפא

 וצ זַא ,ןעגָאז געלפ ְךיא ? רענעלּפ עשירַארעטיפ עניימ ןוא

 ךיא .רעטעּפש ןעטַאנָאמ עכילטע טימ ןעמהענ ךיז ךיא לע ייז

 "נופ ןעטסעפ ַא ףיוא ןעלעטשקעװַא "סטרעוורָאפ , םעד רָאנ לע

 ךס ַא ןוא ,רהוא סנייא םייהא ןהעג ןיוש ךיא ?עוו ןַאד .טנעמאד

 .רוטַארעטיל רעשילגנע וצ ןעבעגּפָא טייצ
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 ןוא טרעגנעלרַאפ רעבָא ךיז ןעבָאה ןעטַאנָאמ עכילטע יד
 ,טרעננעלרַאפ

 ןעמ ואוו ,"ןָאשייאיסָאפא סטרעוורָאפ, ןופ ןענניטימ יד
 רעטציא ךימ ןעגעלפ ,יסילָאּפ ןיימ ןענעג סעדער ןעטלַאה טנעלפ
 .ןעריסערעטניא קרַאטש ךימ ןעגעלפ ייז ,טרעקרַאפ .ןערעגרע םינ
 ןעטלאהראפ ךיז ןעסָאנעג יד ןעבָאה ,טקרעמַאב ןיוש יו ,סנעטשרע
 ,סעדער עשירענגעג ערעייז ץָארט ןוא ,רימ וצ שיטַאּפמיס רהעז
 ,סנעטייווצ ,רימ וצ קורדסיוא-יורטוצ ַא רַאפ ןעמיטש ייז ןענעלפ
 .םזיטַאנַאפ רעייז ךיא גיזַאב זײװכַאלסיב זַא טלהיפענ ךיא בָאה

 -אב וצ .ןענינעגרַאפ ןעפאשרַאפ רימ ןענעלפ ןעטַאבעד יד

 רַאפ זיא ,זיא טקנוּפדנַאטש ןיימ גיטכיר יוװ ,ןעסָאנענ יד ןעזייוו

 | .נונעת רעגיטסייג ַא ןעוועג רימ

 -עגנוא טימ ןעטרַאװ ןענניטימ עניזָאד יד ףיוא געלפ ךיא
 ,דלוד

 -רעסיוא ןוא ,ךילדנייפ ןעוועג ןעצרַאה ןיא זיא יקסוועשטניוו
 "סטרעװרָאפ , ןיא ןיב ךיא ןעוו ,רעהירפ .ךיוא ךילטנעגייא ךיל
 ךיא ןעוו .ךָאװ ַא ןעלקיטרַא ייווצ ןעקישוצ רע טגעלפ ,ןעוועג טינ
 טגאזטנע ךיז טשרעוצ רע טָאה רָאטקַאדער ןערָאװעג רעדיוװ ןיב
 רעטעּפש געט רַאּפ א רעבָא .גנוטייצ רעד ןיא ןעמענ וצ לייטנא
 ,לעקיטרא ןַא טקישעגניירַא רע טָאה

 ןופ רענייא ןעווענ רעהירפ זיא רעכלעוו ,רעדיוו ,ןיקטעמַאז
 -ער טָאה ,רָאטקַאדער טייצ עסיוועג ַא ןוא ףעטס ןעכילרעניא םעד
 עגנַאל א טָאה רע ןוא ,טלהעוורע ךימ טָאה ןעמ יװ ךיילנ טרינניז
 .טַאהעג טינ תוכייש ןייק ננוטייצ רעד טימ טייצ

 ,טציטשעג ךימ ןעבָאה ןיסעיל .א ןוא רעלימ יאול
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 ."םרָאװק א טרָאװ א ןופ, --- ."תורדפ, עיינ
 -ָאמַא רעד ןופ "תורדס,, עניימ זַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 טרהיפעגנייא רעדיוו טציא ךיא בָאה "גנוטייצ רעטיײברַא , רעניל
 םעיינ 6 ףױא ןָאטענ רעבָא סָאד בָאה ךיא .,"סטרעוורָאפ , ןיא
 ,רעגייטש
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 ןופ רָאטס-םירפס רעד ןיא ןעטיזיוו עניימ ןופ םענייא ףיוא

 ןעבעל טירטס לענַאק ףיוא ,ןעניובנעלענעצַאק ןַאמסדנַאל ןיימ

 ןיע גנַאג א ןוא םישרדמ גנַאג 8 טקרעמַאב לָאמא ךיא בָאה ,ןעלע

 רַאֿפ ןיא סָאד .גנוצעזרעביא רעשידיא ַא טימ עדייב ,ס'בקעי

 -עזרעביא עשידיא ןייק ךיא בָאה רעהירפ ,סעיינ ַא ןעוועג רימ

 .ןהעזעג טינ לָאמ ןייק םירפס עזיד ןופ ןעגנוצ

 רעד סייו "רעטעלב, עזיד ןופ דנַאב ןעטשרע םעד ןופ

 -רעביא זיא ןושל-ארמג ןוא שיאערבעה וצ תוכייש ןיימ זַא ,רעזעל

 םעד ןיא בקעידןיע רעדָא שרדמ ןעזעל .,הירפ וצ ןערָאװעג טקאהעג

 ,ָאזלַא ,טציא .ןעוועג ךילנעמנוא טעמכ רימ רַאפ זיא לַאניגירָא

 ףיױא בקעי ןיע ןוא שרדמ .טנעפעעג רימ ראפ ךיז ייז ןעבָאה

 ,טביולגענ טינ טעמב ךיז טָאה'ס ! שידיא

 ךיז בָאה ךיא .ךיז טכַאד ,רעדנעב ןיינ ןעוועג זיא ןעמַאזוצ

 .ייז וצ ןָאטעג םהענ ַא

 ,סעדנעגעל ,םילשמ עװַאקישט ןענופענ ייז ןיא בָאה ךיא

 -ַאטנַאפ ענהעש עכנַאמ ,עשיטעֶאּפ ןוא עדליוו ,ענולק ןוא עשירַאנ

 -ַאנ ךס ַא ,ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא עלענינירַא עכנַאמ ,סעיז

 -עג טלָאװ סָאװ ,לעטרעוו ַא ןעטרָאד ןוא ָאד .ןיזנוא ךס ַא ,עוויא

 .ךיוא טנייה ןענָאזוצרעביא יאדכ ןעוו

 ,"םסטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער ןערָאװעג קירוצ ןיב ךיא ןעוו

 ,ס'בקעי-ןיע ןוא םישרדמ עגיזָאד יד ןָא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה

 .ןעפיוק טקישעג ייז בָאה ךיא ןוא

 ןהענ טעװ סָאװ הרדס יד שרדמ ןיא טשימענפיוא בָאה ךיא

 .גנוטייצ יד ןעריטקאדער וצ ןעביוהנָא לע ךיא ןעוו ,ךָאו יד

 בָאה ךיא ןוא ,ךעל'השעמ ,סעדנעגעל ןענופענ ןעטרָאד בָאה ךיא

 -סיורא זיא סע .נָאט ןופ ןעגארפ יד "טשטיײטענניײרַא , ייז ןיא

 ףיוא ךיא בָאה ךָאו עטסקענ ."הרדפ, טרָאס רעיינ א ןעמוקענ
 ַא ןעבירשעגפיוא השרד ַא ןופ ףליה רעד טימ ןפוא ןעבלעז םעד

 .ךָאו עדעי ,רדסכ יוזא ןוא ,חרדס עיינ

 ןעזיד ןופ ןענָאטעילעפ סלַא -- ?תורדס, סלַא זַא בױלג ךיא

 תורדס עניימ רַאפ רעכעה ןענַאטשענ ייז ןענייז --- ּפיט ןעלעיצעּפס

 סעליפ .היור ןעװעג ייז ןיא ןיא סעליפ .,ןערהָאי ןהעצ רַאפ ןופ

 םלֹוע םענײמענלַא םעד ייב .,טנַאסערעטניא ןעוועג זיא רעבָא
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 -עטניא םעד ייב בור סָאד ןוא ,ןעמונענסיוא קרַאטש ייז ןעבָאה
 -  ,ךױא רעזעל ןערעטנעגיל

 ןיא תבש ןעזעלרָאפ "הרדס , ַא עניימ ןעמ טגעלפ לָאמַא
 ןיא בָאה ךיא ןעוו ןעפערט טנעלפ סָאד .המיב רעד ןופ ,להוש

 ,קיירטס ַא יוװ גנודיסַאּפ-סענַאט אזַא טנ'שרד'עגניירַא שרדמ םעד
 ,רעטייברא ןופ ןענַאטשַאב זיא ?הוש יד ןוא ,ליּפשייב םוצ

 ןעמוקעגנַא-קירוצ ןיב ךיא יו ,םעד ךָאנ רהָאי רַאּפ ַא טימ
 ןעגעג קיירטס-טנער ַא טרהיפעגנָא רימ ןעבָאה ,"סטרעוורָאפ, ןיא
 זיא סע ,(טלעג הריד ערענעלק רַאפ קיירטס ַא) .סדרָאלדנעל יד

 רהיא ןיא בָאה ךיא ןוא ,גנונעוַאב עטנאסערעטניא ןַא ןעוועג
 יד רעביא ןעננאנעג ןיב ךיא .,?ייטנא ןעכילנעזרעּפ ַא ןעמונענ

 -ניטימ יד ףיוא סעדער ןעטלַאהעג ,סענעצס יד טקוקַאב ,ןעסַאג
 .גנוטייצ רעד ןיא ףמַאק םעד ןענעוו ןעבירשעג ןוא ןעג

 רעד טָאה ,ףמאק ןעניזָאד םעד ןופ ףױלרַאפ ןיא ,לָאמ ןייא

 -ערעטניא ןא ןעטלַאהטנע ךָאו רענעי ןופ הרדס רעד ףיוא שרדמ
 -טנער םעד וצ טסאּפעג דָארג ךיז טָאה עכלעוו ,השעמ עטנַאס

 -וקענסיוא טש'רמולכ ןָאטעילעפ ןיימ ןיא זיא ָאזלא .קיירטס
 -טנער רעזנוא ןעגעוו טדערעג עקַאט טלָאװ שרדמ רעד יו ױזַא ןעמ
 עכילטע ןיא ןעזעלענרָאפ ןעמ טָאה עניימ "הרדס , עזיד .קיירטס

 ןיא ןענייז טדָאטש ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ ןופ ןוא ,ןעלהוש

 -סיינַאב טימ ןעסָאנעג ןעמוקעג עיצקַאדער ?סטרעוורָאפ, רעד
 ,םעד ןענעוו ןעטכירַאב עטרעט

 ךָאװטימ ןעדעי ןוא ,תבׂש ןעדעי ןהענ טגעלפ "הרדס , יד

 -עילעמ טרָאס םעד ,"טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, ןעבעג ךיא געלפ
 "ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא טרהיפעננייא בָאה ךיא סָאװ ,ןָאט
 .(409 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) 1895 ןיא

 ַא טאהעג ןעבָאה "טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ , ןענָאטעילעּפ יד
 ןא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,רעטקַארַאכ ןעשיטסירָאמוה-בלַאה

 םוצ .ןעשיטסירטעלעב-שינַאלַאכיסּפ ַא -- טלַאהניא ןעטסנרע

 קירוצ ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ,ןָאטעילעפ רעטייווצ רעד :;?יּפשייב
 ."ןעקנעב , טרָאװ םעד ןופ "טרָאװק, ַא טכאמ ,גנוטייצ רעד ןיא
 עטשרע יד םייחא טקנעבענ בָאה ךיא ףרָאש יוװ להעצרעד ךיא
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 ךָאנרעד .אקירעמא ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,רהֶאי רַאּפ

 ןיא רהָאי גיצנאווצ ןיוש ךיא ןיב (1902 ןיא) טציא זַא ,ךיא גָאז

 רעבָא קנעב ךיא ;םײהַא טינ ןיוש קנעב ךיא ןוא ,אקירעמַא

 געלפ ךיא ןעוו ,ןערהָאי גיצנאווצ-רַאפ ןופ טייצ רענעי ךָאנ ךָאד

 .ךיא קנעב שינעקנעב רענעי ךָאנ : ןעקנעב

 ןענָאטעילעפ יד ןופ רעטקַארַאכ רעזיד ךיז טָאה ,רעטייוו סָאװ

 -יסּפ יד ןערָאװעג ןענייז רעטסנרע ץלא .טלעקיווטנע רהעמ ןילַא

 -?ַאהטנע ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעננוטכַארטַאב עשירַארעטיל-שינַאלָאכ

 עכילשנעמ-ןיימעגלַא ןַא טרהירעגנָא רעמיא ןעבָאה ייז ,ןעט

 יו טונ ױזַא ןעסַאמ יד וצ טרילעּפַא רעמיא ןעבָאה ייז ,ענורטס

 .רעזעל עטנענילעטניא וצ

1 

 רַאפ ןעביירש וצ ױזַא יו ןערידומש םלוע ןעשיווצ העג ךיא
 .רעזייה טנעמענעמ יד ןעשיווצ גנַאגרעטנואךוז ַא --- .םהיא

 רעיינ רעד קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעסיוו טלָאװעג בָאה ךיא

 -רַא ענעדיישראפ יד ױזַא יו ; םלוע ן'פיוא טכַאמ "סטרעווהָאּפ,

 ףרַאד ןעמ סָאװ ,טוג זיא סע סָאװ ; ןעמונעגפיוא ןערעו ןעלקיט

 םַאזטַאר זיא סע ןעסעיינ ערעטייוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ,ןערעדנע

 םפֶא טייצ עטשרע יד ךיא בָאה קעווצ ןעזיד וצ .ןערהיפוצנייא

 -רעברַאב ןיא ,סַאנ ן'פיוא ןעדנוטש יירד-ייוצ א טכארבראפ

 ןעועג סָאד זיא ךילכעזטּפיוה .ןענַארָאטסער ןיא רעדָא ,רעּפעש

 זיא רעּפעש-רעברַאב יד ןיא ,גָאטימ רַאפ גָאטנוז "באשזד , ןיימ

 ךיז טרַאװרעד ןעמ רעדייא גנַאל טרעיודענ סע ןוא ,גנע ןַאד

 "עג יד וצ ןערעהוצ ךיז ןוא ןעציז ןעמ ןעק ,"טסקענ, א ףיוא

 רֶאֹּפ א טימ ןעשימניירַא ךיז ןעמ ןעק לָאמַא ןוא ,ןעכערּפש

 עבלַאה ַא ,ָאד העש עבלַאה ַא ןעציזּפָא ךיא געלפ ױזַא .ןענארפ

 | .ןעטרָאד העש

 ןוא סדנעטס-סגנוטייצ ייב ןעלעטשּפָא ךיוא ךיז געלפ ךיא = |
 .רעפיוק יד טימ ןוא רעפיוקרַאפ יד טימ סעומש ַא ןעהיצרַאפ

 ןעמונעג טינ לייטנא ןייק רהֶאֹי עכילטע בָאה ךיא יו ױזַא

 -נָא ןענייז טייצ רעזיד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,ןענניטימ-סָאמ ןיא

 רע טסואוועג טינ ןעמ טָאה ,ןעטנַארנימיא עיינ עליפ ןעמוקעג
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 טָאה טָאד רעבָא ,ןענעקרעד ַאי ךימ ןעט טנעלפ לָאמַא .,ןיב ךיא

 | .טרַאשעג טינ ךיוא

 םעד טיִמ ןעריצַאּפשיסננוטכַאבָאעב ןעכַאמ ךיוא געלפ ךיא
 ךיא ןעכלעוו ,ןָאטעילעפ טרָאס ןעלעיצעּפס ַא ןעביירש וצ קעווצ

 םוצ ,סַאג ןכרוד גידנעהעג .?נידנעהעגייברַאפ, ןעפורעגנ בָאה

 -נעצס ענעדיישראפ ןענעכייצרַאפ ךיא געל ,םיפָא ןופ רעדָא סיִפֶא
 ץנַאג ןענַאטשעגפױא ךיא ןיב לָאמ עגינייא .ןעּפיט רעדָא סעק
 -ירטס עשידיא יד ןיא טלָאמעד ךיז טוט סע סָאװ ,ןהעז וצ הירפ
 קרַאמ רעד ךיז טביילק סע יו ,סרָאטס יד טנעפע ןעמ יװ ,ןעט
 -טסימ יד ןיא ןעכוז טייל עמירָא יו ,טירטס רעטסעה הוא
 -רַא רעד וצ הירפ רעד ןיא סקעז ןעפיול רעדיינש יו ; סלערַאב
 עיינ ,ןעּפיט עיינ ךיז ןעזייוואב רעטעּפש עדנוטש ַא יװ } סייב
 ,סענעצס עיינ ,רעדליב

 סָאװ ,ןעציטַאנ ןעלעטשנעמאזוצ ךיֹא געלפ ןפוא ןעזיד ףיוא
 ןערעפיט א ףיוא טּפָא -- רעזעל ערעזנוא וצ טרילעּפא ןעבָאה
 -ענ ייז טריסערעטניא סָאװ ,סָאד יו ,רענייטש ןערעטַאקילעד ןוא
 ,גנוטייצ ַא ןיא ךילנהעוו

 ּוד טכַארטַאב ?עיצעּפס ךיא נָאה ,?יּפשייב םוצ ,לָאמ ןייא
 טהעג ןוז יד ןעו ,גָאטימ ךָאנ טעּפש ןעסַאנ עשידיא עמירָא
 טעמכ .רליב רענהעש ַא זיא ?גנַאנרעטנוא-ןוז, א .רעטנוא
 -וצ ייז ייב סע טהענ ךילנהעוועג ,סָאד ןעבײרשַאב ןעטעָאּפ עלא
 רעבָא ןיא סע .םי ן'טימ רעדָא רעדלעוו ןוא רעדלעפ טימ ןעמאז
 -ענעט ןעשיווצ גנַאנרעטנוא-ןוז םעד ןיא רעביוצ א ןַארַאפ ךיוא
 ןוא תורוש יד ףיוא ןעטייוו ןופ טקוק ןעמ ןעוו ,רעזייה טנעמ
 ןענייז סָאװ (*,סּפייקסע-רעייפ ןוא רעטסנעפ עמירַא םימ תורוש
 -ענּפָא ןענייז ייז זַא ,ךייא ךיז טכוד ,סעטנַארט טימ ןעגנַאהַאב
 טייקגידעכָאװ עגיד'תולד יד .ט'שלח'רַאפ ןוא דלָאנ ןיא טקנוט
 ,דליב-םיורט ןעשיטעָאּפ ַא וצ ץַא28 רהיא ּפִא טערט
 יי

  .תפורש ַא ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ ףיוא ךַאלקינַאג ענרעזייא )5
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 ןופ ףירב עכילדניירפ ןעמוקנָא ןענעלפ ןָאטעילעפ ַאזַא ןעגעוו

 ,רעזעל יד

 ןהֶא קישטסנירעטַאק ןעשידיא א ןעבירשאב בָאה ךיא רעדָא

 ןופ טּפוטשענ טרעוו רעכלעוו ,עלענעוו ַא ןיא טציז רע יו ,סיפ

 ףיט ַא טליּפש קישטסנירעטַאק רעד .,ןעשנעמ םענעגנודעג ַא
 -וייא ןיא ןעהענ סָאװ ,רעבייוו יד .ןענירעיווט א ,ןוגנ ןעשידיא

 ,ֿפָא גנילצולּפ ךיז ןעלעטש ,סעקישָאק ערעייז טימ ייברַאפ שינעל

 ןענעק ייז ,ןעצראה ןיא ןעפָארטעג ייז טלָאװ ןוננ רעד יו ױזַא

 ןוא ,תונמחר טימ לופ ,ּפָא ךיז ןעלעטש ייז .,רעטייוו ןהענ טינ

 ,רעלעט ס'רעלטעב םעד ןיא סינעּפ ןעפרַאװ

8 

 ףיוא רָאטס ירעסָארג ַא -- .םינכש עטשניוועגנוא
 .טירטס ימפירק

 ןעכילטפַאשלעזעג ַא טאאהעג ןעבָאה ןעננוטכאבָאעב עגינייא

 .ןיז
 לאטראווק רעשידיא רעד טָאה רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ

 ענידנעטשנאנוא יד ןופ --- הפנמ "טכיל-עטיור , רעד ןופ ןעטילעג
 ןעפָא טָאה גנוריגער לָאהײנַאמַאט עטּפורָאק יד עכלעוו ,רעזייה
 רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעפרואווסיוא יד ןעבָאה ןַאד .טצישַאב

 ןעלע ךילכעזטּפיוה ,ןעסאנ עשידיא עסיוועג טריזירָארעט ,ייצילַאּפ

 עזיד טָאה טציא ,(908-9065 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) טירטס

 -ָאה עכלעזא ךעלזייה עלעיצעּפס .עמרָאפ עיינ ַא ןעמוקַאב הפנמ
 יד בױא רעבָא .ןהעזענ טינ (?רייס:טסיא רעד ףיוא ךיז ןעב

 טײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה ,ןעסיורד ןופ ןעדנואוושרַאפ זיא קניירק
 .גינייווניא

 ןעשיווצ ,רעזייה טנעמענעט עגישזַאטע-ףניפ יד ןופ עליפ ןיא = |
 ענעברָאדרַאפ טצעזַאב ךיז ןעבָאה ,ןעילימַאפ עשידיא ענידנעטשנַא

 -וימכיר ,קרָאו-רינ טדָאטש רעד ןופ טייז-"חרזמ יד .טווז-חרזמ (*
 םימ טצעזַאב טכידעג זיא עכלעוו ,רחיא ןופ לייט עסיוועג ַא ,טגָאזעג רעג
 -נווא רעד טעמכ ןעוועג טווצ עגנַאל ַא ווא ןוא ןעטנַארגימיא עשידיא
 ןַארַאֿפ קרָאו-ןונ-סיורג ןיא ןענייז טנווה  .לַאטרַאװק רעשידיא רעגיצ
 ר .ןעלָאטרָאװק עשידיא עסוורג עבולטע
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 -ויז סע .לעדנַאה רעייז טרהיפעגנָא ןעטרָאד ןעבָאה ןוא ,ןעיורפ

 סע .ןעזָאלעגניירא טינ ייז ןעבָאה סָאװ ,סדרָאלדנעל ןעוועג ןענ

 רהעמ ןעוועג ןענייז ייז ןעמעוו ,עכלעזַא נונעג ןעוועג רעבָא ןענייז

 ייז ןעבָאה טנער םירָאװ ,סטנענעט עכילטנערָא יװ ןעמַאקליוו

 רעד ןוא ,(זיירּפ ןעכיוה לעיצעּפס ַא טפָא ןוא) ךילטקניּפ טלהָאצעג

 טנעלפ ,ָאזלא ,"ּפיט , ןעטונ א ןעמוקַאב ייז ןופ טנעלפ רעּפיקיזיוה

 ."גידנעהעז טינ, ןעכאמ ךיז רע

 ַא ןופ סױרַא טפומ עילימַאפ רעטייברא ןא זַא ,ןערעה וצ
 ןייק ןעװעג טינ זיא ,סָאלק ןעזיד ןופ הנכש ַא בילוצ גנוניואוו

 רעבָא זיא גנוניואוו רעדנַא ןַא ףיוא ךיז ןעביילקרעבירא ,עניוװָאנ

 .החּפשמ עמירַא ןא רַאפ ךילכעזטּפיוה ,ךאז עטכייל ןייק טינ

 ,טרָא ןא ףיוא ןעביילב נידנעליוו טינ ןעמ טגעלפ

 סָאװ ,סעילימַאפ רעדנעזױט ןעוועג ,ךילריטַאנ ,ןענייז סע
 ן'פיוא לָאמ ןייק ךיז וצ טסָאנ םענעטעבעגננוא ַאזַא ןענעלפ

 .ערעדנַא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע ןעזָאלפױרַא טינ ?עווש
 "ענג ןעמ ןוא טנאקאב ןעמ טרעוװ ,גידנעליוו טינ ,טייצ רעד טימ

 .וצ ךיז טניואוו
 ןיילא ךיז ןענעלפ ןעיורפ ענידנעטשנַאנוא עזיד ןופ ענינייא

 ךיז ןעבָאה רעבָא ערעדנַא ; םינכש יד ןופ טרעדנוזענּפָא ןעטלַאה

 ץנַאנ א ןעװוענ טְלָאװ סענזיב רעייז יו ױזַא טרהיפענפיוא

 .ןעננוהיצַאב ןעדניברַאפ וצ ןעקור ךיז ןוא ,רע"דובכנ
 וצ רעטכייל טיונ ַא ןיא זיא (="רענירָאד-טסקענ, ַאזַא ייב

 ,שנעמ סלַא ,זַא טפערט ןעטלעז טינ ןוא .,רעלָאד ַא ןעייל ןענירק
 עשיטַאּפמיס ַא ,יורפ עכילדניירפ ַא ,עניצרעהטונ א עקַאט יז זיא
 סָאװ ,ןעיורפ ענידנעטשנַא ןעגעו טלהעצרעד טָאה ןעמ ,ראגָאז

 -ייז, ַא ןענידרַאפ טנערעלענסיוא ךיז עט'רבח אזא ךרוד ןעבָאה

 ,"רעלָאד ןעניט

 טימ טניואוועג סעקטוטיטסָארּפ ןעבָאה רעצעלּפ עכנַאמ ןיא
 ןעמהענפיוא ייז ןענעלפ הריד רעבלעז רעד ןיא ןוא ,רעדניק ערעייז

 רעדניק יד טימ ן'רבח ךיז ןעגעלפ רעדניק עכלעזא  ןוא ."טסעג,

 .ןעילימַאפ עכילטנערָא יד ןופ

 ,רומ ַא ווב רימ ַא ךווא טימ טניואוו סָאװ עט'נבכש ַא (*
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 -ענ ךילכעזטּפױה ךיז ןעבָאה טרָאס ןעזיד ןופ ?סעקטנענעט,

 ירעואב רעד וצ לעלַארַאּפ ןעהעג סָאװ ןעטירטפ יד ףיוא ןענופ

 .יטסירק ןוא הטייסרָאפ ,שזדירדלע :רהיא ןופ טייוו טינ ןוא
 ןופ ןעלייט עסיוועג ןענייז רעהירפ רהָאי גיפיירד-ניצנאווצ טימ

 יד ןענייז רעטעּפש .ענידנעטשנא ןייק ןעוועג טינ ןעסַאנ עזיד

 זיא דנעגעג רעד ןוא ,ןערָאװעג טניטייזַאב ייז ןופ רעזייה-דנַאש

 -טסבלעז ,עניטכיצ-שילארָאמ טימ טניואווַאב סיואכרוד ןעוועג

 -לעוװ ןעגעוו ,טייצ רעד ןיא .,ןעילימַאפ עשידיא עדנעריטקעּפסער

 עגידנעטשנַא יד ןיא ךיז ןעבָאה ,רעבָא ָאד ?העצרעד ךיא רעכ

 .תולוסּפ ןעזיווַאב אפוג סטנעמענעט

 -עווע רעטייווצ רעד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא זיא טירטס יטסירק
 -ער רעד ןיא ןהעג וצ ןעמוקסיוא רימ טנעלפ רהיֹא ךרוד ןוא ,וינ

 ןהענ געלפ ךיא ןעוו -- טפֶא .קירוצ ןעטרָאד ןופ ןוא עיצקַאד
 -- ,וינעוע רעטייווצ רעד ףיוא עפאק רעזנוא ןיא שטנָאל ףיוא

 ךיא ןעוו .נָאט ַא לָאמ ריפ ןעכַאמ ריצַאּפש ןעבלעז םעד ךיא געלפ

 ךיא געלפ ,ןעלייא וצ ךיז עכַאזרוא ערעדנוזַאב ןייק טַאהעג טינ בָאה

 -פיוא ןיימ ןעניוצעגנ טָאה סָאװ ץְלַא ןעטכַארטַאב ,ןעקוק ,ןהעג
 .לעכיב ןיימ ןיא ץיטָאנ ַא ןענעכייצרַאפ טפָא ןוא ,טייקמאזקרעמ

 ,ןעסע גָאטימ ןופ סיִפֶא ןיא קירוצ גידנעהענ ,נאטימכָאנ ןייא
 טקרעמַאב טירטס יטסירק ףיוא ץַאלּפ ןעסיוועג ַא ןיא ךיא בָאה
 רָאטס ירעסָארג ַא ןופ עטסָאבעלַאב רעד ןעשיווצ ,ענעצס א

 םוטס ן'םיוא טניואוועג טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןוא (םָארקדזייּפש)
 ,(*ירעפָארנ רעד רעביא

 ואוו ,זיוה יד יו קָאלב ןעבלעז ן'פיוא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד

 טניואוועג ןעבָאה טיילסדנַאֿל רענליוו עניימ ןופ רָאֹּפ ַא ןוא ךיא

 וד ןעמ טפור ,טנָארפ ןופ ךַאלּפערט עכילטע טָאה זיוח ַא ביוא (*

 -וינ ןעוו ,ןעמייצ יד ןופ טמַאטש טרָאװ רעד) ,"ּפוטס , ךַאלּפערט עגיוזָאד

 -רעטסמַא וינ ןעסייחעג טָאה ןוא טדָאטש עשידנַאללָאה ַא ןעוועג זיא קרָאו
 וד זַא ,שודוא רענַאקורעמַא ןוא טסווה "ּפוטס ן'פווא ןעניואוו, .(םַאד

 ווו ךוולג ,וצ סַאג רעד וצ שזַאטע ןעטשרעטנוא ן'פווא ךיז טנופעג הריד
 ,ןערעיומ עטלַא וד ןוא ,טפָא .ּפערט עכילטע וד טימ ףיורַא טסוק ןעמ

 .ךיזא "ּפוטס , ן'רעטנוא ,םָארק ַא לָאמַא ןוא ,תוריד ךיז ןעניפעג
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 ,אקירעמא ןיא טכַארבראפ ןעבָאה רימ סָאװ ,רעמוז ןעטייווצ םעד

 -ננע ףיוא לעקיטרַא ןעטשרע ןיימ ןעבירשעג בָאה ךיא ואוו ןוא

 ,לָאמ סעדעי טעמב ,(151-180 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) שיל
 ףיוא ןָאט קוק ַא ךיא נעלפ ,ןהענייברַאפ ןעטרָאד נעלפ ךיא סָאװ

 רעד ,רעביארָאפ ןעוועג ןיוש ןענייז רהָאי ןהעצניינ .זיוה רענעי
 ךָאנ זיא ,דרָאב ,רעננַאל ,רעטכידעג ַא טימ שטייד ַא ,רעּפיק-זיֹוה

 . ,רילָאק םעניורב-טיור ַא טָאטשנא זיולב ,רעבלעז רעד ןעוועג רעבָא
 ..ןעסייוו ַא טאהעג טציא דרָאב ןייז טָאה

 טכייל זיא ,ענידנעטשנא ןייק טינ זיא פוטס ןופ יורפ יד זַא
 ךרוד טָאה יז סָאװ ,ןעקילב עדנעקניוו יד ןופ ןהעז ֹוצ ןעוועג
 עדנעהענייברַאפ יד וצ ןעפרָאװעג רעטסנעפ םענעפָא רהיא
 -טנערָא ץנַאנ ַא טאהעג טָאה ,רעדיוו ,"עקרעסָארג, יד .רענעמ
 ךיז טעװ ,רָאטס אזא טלַאה סָאװ ,יורפ .ַא .ןהעזסיוא ןעכיל
 עזיד ןעבָאה ךָאד .סענזיב ?עקניל, טימ ןעניטפעשַאב טינ
 ירפ רעד ייב ,ךילדניירפ ץנַאג טסעומשעג ךיז רעבייוו ייווצ
 -עזענ ןיא יז ןוא ,ןעפָא ןעוועג רעטסנעפ רעד זיא ּפוטס ןופ
 זיא ,רעדיו ,"עקרעסָארנ, יד .ןעגנױבעגסױרַא ּפָאק ן'טימ ןעס
 ןעסיררַאפ ּפָאק ן'טימ ,רָאטס רהיא ןופ ריט רעד ייב ןענַאטשעג
 .וצ-ףיורַא

 ןעדעי טקוקַאב עקטוטיטסָארּפ יד טָאה ,נידנעסעומש ױזַא
 -ענ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןעגנַאנעגייברַאפ ןיא סָאװ ,?ליבסנַאמ
 סעדעי טָאה "עקרעסָארנ, יד .קנואוו ?ןעלענָאיסעּפָארּפ , ַא ןעבעג
 -איסעפָארּפ , יד ביוא ןוא ,ןעדנוקעס רָאֹּפ ַא טראוועגרעביא לָאמ
 ץנַאג ייז ןעבָאה ,רעמָאטסָאק ןייק טּפַאכעג טינ טָאה ?עמַאד עלענ
 / ,ךערּפשעג רעייז טצעזענטרָאפ ךילטימעג

 קָאװדייס ןענידנעגעקטנַא םעד ףױא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ,ןעזָאלעגּפָארַא טינ ןעגיוא יד ייז ןופ ןוא (רַאוטָארט)

 ןעגנַאפעג עקטוטיטסָארּפ יד טָאה םורַא ןעטונימ ענינייא ןיא
 ןעזָאלעגּפָארא יז טָאה לעכיימש םענעדירפוצ ַא טימ/ ."טכעה, ַא
 זיא "עקרעסָארגג יד .ןעדנואוושראפ זיא ןוא רעטסנעפ רהיא
 .ריט רהיא ייב ןהעטש ןעבילבעג

 .ןעביוהעגפיוא רעדיו רעטסנעפ-ּפוטס רעד ךיז טָאה דלַאב
 רעדיוו ךיז טָאה ,אנָאמיק ַא ןיא ןיוש טציא ,עקטוטיטסָארּפ יד
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 עבטמ א טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא עלעסעק-ריב ַא טימ ,ןעזיוװַאב

 יורפ ירעסָארג רעד טגנַאלרעד סָאד טָאה יז .,רערעדנַא רעד ןיא

 -ענוצ טָאה יורפ ירעסָארג יד .,ןעדנואוושראפ רעדיוו זיא ןוא

 סָאד זיא ,ןהעזענסיוא טָאה סע יװ) סָאנ ןופ עלעדיימ א ןעפור

 ריב טנייּפ ַא טכַארבעג טָאה עלעדיימ יד ,(רעטכָאט רהיא ןעוועג

 ,םוטס ןופ יורפ רעד וצ ןעגָארטענּפױרַא סָאד ןוא

 ַא ןופ ףליה רעד טימ ,טנערפעגכָאנ לעיצעּפס בָאה ךיא

 רעד ןוא ,קָאלב םענעי ףױא טניואווענ טָאה סָאװ ,ןעטנאקאב

 נידנעטשלָאפ ַא ןיא ?עקרעסָארנ, יד זא ןעוועג זיא טכירַאב

 .יורפ ענידנעטשנא ןוא עכילטנערָא

 רָאנ ןיוש טסענראפ ןעמ זא ,טניואווענוצ יוזא ןיוש זיא'מ ,

 ,טשּפ ס'ןעטנַאקַאב ןיימ ןעוועג זיא --- "רעוו זיא רעוו

 ןערָאװעג ןיא סע .ןעבירשענ עטכישעג רעד ןענעוו בָאה ךיא

 סָאד טָאה גנוקריוו רענינייוו רעדָא רהעמ ןוא ,רעדורעג לעקיטש ַא

 עכלעזַא זַא ,ןעקרעמַאב ךיא זומ ,רעטייוו הענ ךיא רעדייא
 וינ ןיא ןענייז ,ןערָאװעג ןעבירשַאב ָאד זיא סָאװ ,יד יו סענעצס
 .טייהנעננַאנרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא גנַאל ןיוש קרָאי
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 "סטרעװרָאּפ , רעד --- .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ סקואוו
 .אקירעמא ןיא ןעסַאמ עשידיא יד ייב רעלוּפָאּפ רהיא טכַאמ

 ןעמונעג ךיז טָאה ןָאשיילוקריוס רעזנוא ןופ סקואוו םעד טימ

 עטריזינַאנרַא יד ראפ ןָאטפיוא רהעמ ןענעק רימ זַא ,ןעקרעמ

 טרָאװ רעזנוא וצ זַא ,קיירטס ַא ןופ טייצ רעד ןיא רעטייברא

 .ֹוצ רהעמ ךיז ןעמ טרעה

 רעד ןיא עלָאר א ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא ךיוא ןעבָאה רימ

 רעד ףיוא טקריוועג רהעמ ןעבָאה ריס .טלעוו רעסייוו רעטיידב

 -אב טָאה "סטרעוורָאפ , ןופ הרוש רעדעי .גנוניימ רעכילטנעפע

 הרוש יד זא ,טסואווענ טָאה רעזעל רעדעי .תושממ רהעמ ןעמוק

 טינ ,ןוא ,ןעשנעמ ערעדנַא ךס ַא ךיוא ןענעייל ,טנעייל ךע סָאװ
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 -סער רהעמ טימ ןעטלאהרַאפ רהיא וצ ךיז רע טָאה ,גידנעליוו

 .טקעּפ

 ןיא -- ןעטרַא ענעדײשרַאפ ףיוא טלהיפעג ךיז טָאה סָאד

 -דיירט רעזנוא ןיא יו טונ יוזא ,טייברַא רעלערוטלוק רעזנוא
 ' ,טייקניטעט ןאינוי

 ןעמוקעגניירא קירוצ ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רענעי םורַא דָארג
 ןעמונעג ךיז ןעלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא טָאה ,"סטרעוװורָאפ , ןיא
 -עגנָא ךיז ןעבָאה סע .רוטארעטיל עשידיא יד ןעהילברעדנַאנַאפ
 םולש ,ןעזייר םהרבא ןופ ןעננולהעצרע יד ןעזייוואב וצ ןעביוה
 רימ ןענייז קרעוװו עטשרע ס'ץירּפ טימ .גרעבמָאנ .ד .ה ןוא שַא
 ןיא ןעטלַאהעג רעבָא טנַאלַאט ןייז טָאה טציא ,טנאקאב ןעוועג
 .גנולקיווטנע רעטכער ןייז

 רעשידיא רעד ןופ טרובענ ןעזיד טָאה ?סטרעוורָאפ , רעד

 ןופ ןערעטסומ ןוא ,ננורעטסיינַאב טימ ןעמונעגפיוא רוטַארעטיל

 .אקירעמא ןופ םלוע ןעשידיא םעד רַאפ טכַארבעג רע טָאה רהיא

 לעקיטרא ןַא טַאהעג שטיװָארעשִא .מ טָאה ןינע ןעזיד ןענעוו

 ."סטרעוורָאפ , ןופ רעמונ יעליבוי ןענירהאי-2פ םעד ןיא

 רעד ןופ ןעוועג ןיב ךיא דמערפ יװ ןעטרָאד טלהעצרעד רע

 ןעוועג טינ ןיב ךיא סָאװ רהָאי ףניפ יד ןיא רוטַארעטיל רעשידיא

 ."סטרעוורָאפ , ן'טימ

 --- ?סטרעוורָאפ , ןיא קירוצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו טשרע,

 -ַארעטיל עשידיא יד םהיא ראפ ךיז טָאה , -- שטיוװָארעשִא טגָאז

 -עג ןעבָאה "סטרעוװרָאפ , ןופ רעטייברַאטימ יד .טקעלּפטנַא רוט

 - טימ קראטש ךיז טריסערעטניא ןַאהַאק עסָאנעג זא ,טסואוו

 ךיז לָאז רע זַא ,טלָאװעג רהעז ןעבָאה ייז ןוא ,ללכב רוטַארעט
 ,זיא ;ךיוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעריסערעטניארַאפ
 -יא א גנולהעצרע עטונ א ץענרע טּפַאטרעד רָאנ ןעבָאה ייז ואוו

 -- ןענָארטעגרעטנוא םהיא סע ייז ןעבָאה ,דיל ַא רעדָא ,עשיד

 -עג טציא ןערעו סע ןעכַאז ענהעש א רַאפ סָאװ ,טהעז טָאנ

 !שידיא ףיוא ןעפַאש

 -ענוצ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעכַאז עטסרהעמ יד רעבָא,
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 רוטַארעטיל רע'תמא ןופ , .,ןעמונענ טינ םהיא ןעבָאה ,ןעגָארט

 .ןעגָאז רע טגעלפ -- "טייוו ץלַא ךָאנ סע זיא

 ,ךוב-לעמַאז ןעשיאערבעה ַא ןעגָארקעג ןעמ טָאה לָאמ ןייא;

 ַא ןופ גנולהעצרע עיינ ַא טקורדעג ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןיא

 זיא סָאד גנולהעצרע סעמעוו , .דנַאלסור ןיא רעביירש ןעשידיא

 "עג טינ ךיא ןעק סָאד --- ס'שַא םולש רעדָא ס'ןעזייר --- ןעוועג

 קנעדעג ךיא; -- .ןַאהַאק עסָאנענ רימ טלהעצרעד --- "ןעקנעד

 רעטיײברַאטימ ַא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןיקמורפ .א ןעוו זא ,רָאנ

 גנולהעצרע יד ןעזעלעגרעביא רימ רַאפ טָאה ,"םטרעוװורָאפ , ןיא

 סָאד טֶא .ןעראוועג טשַאררעביא ךַאפנייא ךיא ןיב ,שידיא ףיוא

 ןעמ טביירש ױזַא טָא -- טגָאזעג ךיא בָאה --- רוטַארעטיל זיא

 "! ןעטייל ייב

 יא ףיוא ןערָאװעג טצעזענרעביא ךיילג זיא גנולהעצרע ידק

 םעד ךָאנ ןוא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא ןוא שיד

 -לעװ ןיא ,לעקיטרַא ןעסיורג ַא ןעבירשעג ןַאהַאק עסָאנעג טָאה

 -ראפ ױזַא גנולהעצרע יד רעזעל ע'טושּפ יד רַאֿפ טָאה רע ןעכ

 .ןעצעשּפָא ןוא ןהעטשרַאפ יז ןעלָאז עלַא זַא ,טשטייט

 ןופ ןעכאז ךָאנ ןוא ךָאנ ןעמוקנָא ןעמונעג ןעבָאה דלַאב ,

 םהרבא ,"םיררושמ יד טימ ןזח רעד, ס'שַא םולש --- דנַאלסור

 עיינ ַא ןוא "?'דסח-תלימנ סָאד , ןוא "טירט עליטש ,, ס'ןעזייר

 ".טנעפעעג ךיז טָאה טלעוו

 ךיא געלפ גנולהעצרע רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעדעי ןענעוו

 ןעקורדרעביא רהיא ןעלעוו רימ זַא "סטרעוורָאּפ , ןיא ןעריסנָאנַא

 ןוא .רהיא ןענעװ גנורהעלקרע עשיטירק ַא ןעבעג ךאנרעד ןוא

 .ןעריסערעטניא קרַאטש םלוע םעד טגעלפ סָאד

 ןעדייר רעמיא ךיא געלפ דניירפ רענַאקירעמַא עניימ טימ

 ייז ןענעװ ןעגעלפ ייז ןוא ,ןעננולהעצרע עשידיא עזיד ןעגעוו

 .סערעטניא סיורנ טימ ןערעה

 רעייא ןיא לרעּפ ַא רַאפ טנייה סעּפע רהיא טָאה סָאװ ,ונ

 ןענעלפ רימ ןעוו ,ןעגערפ ךימ ייז ןופ עכנַאמ ןעגעלפ "? גנוטייצ

 : ,ןעמוקנעמאזוצ ךיז

 טָאה סָאד --- םייקכילריטַאנ ןוא טייק'טלוב ,טייקגידעבעל,

 ַא ןופ טרעדָאפעג לָאמ עלא "םטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער רעד
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 רעטייוו ?עקיטרַא סע'שטיווָארעשָא ןיא רימ ןעניפעג -- "רעביירש

 רָאנ סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,טכוזעג םהיא ייב רע טָאה סָאד, --

 ישדק ַא טימ יװ טימרעד ןעקצַאצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןענופעג

 טָאה רע סָאװ ,טימרעד טנענונַאב טינ ךיז טָאה רע .םישדק

 -סױרַא סָאד טָאה רע .זיירק ןעננע ןַא ןיא טריטַאבעד םעד ןעגעוו

 ףיוא טניילוצ ןוא (?סטרעוורָאפ, ן'כרוד) סָאנ ןיא ןעגָארטעג
 ."ןעשנעמ ע'טושּפ יד רַאפ ,ןעסַאמ עטיירב יד רַאפ ךעלרעלעט

 -רע עניימ עלא נעלפ ךיא יו שטיװָארעשַא טלהעצרעד ָאד
 עטסטכייל יד טימ ןעכַאמ ךיוא רוטַארעטיל ןענעוו ןעגנורהעלק

 .ןהעטשראפ ןענעק ךימ ןעלָאז ןעשנעמ ע'טושּפ יד ידכ ,רעטרעוו

 -- "טינ ךיז טנענונַאב "סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעד,

 יד נָאז ַא ױזַא טָאלנ ךיז טינ רע סָאװ ,טימרעד -- רע טנָאז

 רעד זא ,?יוו רע ,"וויטקעיבוס, ןוא "וויטקעיבָא , רעטרעוו

 לשמ ַא וצ רע טרהעלק ,ןהעטשרַאפ םהיא לָאז רעזעל רע'טושּפ

 בָאה ךיא ןעכלעו טימ ,לשמ םעד שטיוװוָארעשָא טגנערב ָאד)

 .(רעטרעוו ייווצ עגיזָאד יד טרהעלקרע לָאמַא

 םהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןעסקַאװעג זיא "סטרעוװרָאפ , רעד

 ךרוד ןוא ,ןעסַאמ עשידיא יד ףיוא סולפנייא ןייז ןעסקאוועג זיא

 -עג ןעגָארטעגסױרַא רעביירש עשידיא יד ןופ קרעוו יד ןענייז םעד

 נעמענעט .יד ןיא .רעּפעש עשידיא יד ןיא ,סָאנ ןיא ןערָאװ

 רעד ןענעוו ןעריטַאבעד ןוא ןעדייר ןעמונעג ןעמ טָאה רעזייה
 עיינ א .רעביירש םענעי רעדָא םעד ןופ גנולהעצרע רענעי רעדָא
 םהרבא ,ןיביל .ז ,גרעבמָאנ .ד .ה ,שַא םולש ,ץרּפ .? .י ןופ ךַאז
 טָאה ןעמ .גנוריסַאּפ ַא ןעוועג זיא ,דלעפנעזָאר חנוי רעדָא ןעזייר
 רעד סָאװ ,קיטירק רעד ןעגעװו ךיוא ןוא םעד ןענעוו טדערעג
 ,טקורדעג טָאה "סטרעוורָאפ

 וצ רהעמ ךָאנ רעזעל ןעשידיא םעד ןערעטנהענרעד וצ ידכ,
 טרהיפעננייא "סטרעוורָאּפ , ןיא ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד
 ,ננולײטּפֶא עלעיצעּפס ַא -- ?בָאלק רעשירַארעטיל , א ןעראוועג
 גנוניימ רעייז טקירדענסיוא ןעבָאה ןיילַא רעזעל יד רעכלעוו ןיא
 ןיא) ןעזעלעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעגנולחעצרע עטקורדעג יד ןעגעוו
 .("סטרעוװרָאפ

 -יפ עשידיא יד ןַא ,ןערָאװעג ךילנעמ זיא םעלַא םעד ךרוד
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 ןיא ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ייב טבילאב ןערעוו לָאז רוטַארעט

 ."אקירעמא

 "סטרעוורָאפ, ץכרוד זא ןערָאװעג ךילנעמ ךיוא ןזיא סע

 -עב עלופטנַאלַאט עּפורג ַא ןעסקאווסיוא אקירעמא ןיא לָאז אפונ

 ,רעטעּפש לעסיבַא ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ןעטסירטעל
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 ,טלייצרעד ןעזייר םהרבא סָאװ

 "רעד ("ןעבעל ןיימ ןופ ןעדָאזיּפע,) ןעראומעמ ענייז ןיא

 ךיא סָאװ ,ןעקיטירק עטשרע יד ןענעו ןעזייר םהרבא טלהעצ

 ןַאד ךיז טָאה רע .1902 ןיא קרעוו ענייז ןענעוו ןעבירשעג בָאה

 ַא טימ טרידנַאּפסערָאק ךיז טָאה רע .עשראוו ןיא ןענופענ

 עכילטע ןױש טָאה רעכלעוו ,וָאנַאבעלק .רד ,דניירפ רענווָאק

 י"ירשעג םהיא טָאה ווָאנַאבעלק .רד .קרָאי וינ ןיא טניואוועג רהָאי

 ןיא ןעוועג טקורדעגרעביא ןענייז ןעכַאז ענייז ןופ רַאַּפ ַא זַא ,ןעב

 ןעצרוק ןיא -- ןעכַארּפשרַאפ םהיא טָאה רע ןוא "סטרעוורָאפ ,

 ,זירּפרוס ַא ןעכַאמ וצ

 ךיא בָאה ,, -- ןעזייר טביירש --- ?םורַא ןעכָאװ רֶאּפ ַא ןיא ,

 ןא ןופ ןעטינשסיוא ייווצ טרעװנַאק ןעטכַאמרַאפ א ןיא ןעמוקַאב

 -יטירק ייווצ ןעווענ ןענייז סָאד .גנוטייצ רעשידיא רענַאקירעמַא

 קיטירק ַא -- עטשרע יד .,ןעננולהעצרע ייווצ עניימ ןעגעוו ןעק

 ןענעװ עטייווצ יד ןוא ,"טירט עליטש, ננולהעצרע ןיימ ןעגעוו

 ןעװעג זיא רעקיטירק םעד ןופ ןעמָאנ רעד .,(="דסח תלימנ

 .ןַאהַאק .בַא

 ןעוועג ןַאד רעביירש סלַא רימ רַאפ ךָאנ זיא ןַאהַאק .בא,

 ַא ןופ טרעהעג ָאי ךיא בָאה סעּפע .ןעמָאנ רעטנאקאבנוא ןַא

 ןענעו טלהעצרעד זנוא ייב טָאה ןעמ .ןַאהַאק .א טסילַאיצַאס

 רָאנ רע טדער ןעדייר ןוא ,רענדער רעסיורג ַא זיא רע זַא ,םהיא

 ןיא יוזא -- ןענַָאװ ַא ףיױא ףױרַא ךיז טלעטש  .,סַָאנ ן'פיוא

 םעד ןֹופ "סטרעװרָאּפפ ןוא טקורדעג ןעוועג זיא עטשרע יד (*

 ןעט99 ןופ "סטרעוורָאֿפפ םעד ןיא עטייוצ יד ;1909 ,ילוי ןעט8

 .1909 ,ולוו
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 -רַאפ דלַאב ןוא .ןעדייר ןָא טביוה ןוא --- עדנענעל יד ןעגנַאגעג

 גנוי ,ןעדיא ענירג יד ,רעטײברַא יד םהיא םורא ןיוש ךיז ןעלמַאז

 ענייז טימ -- ייז רע טרעקַאב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,טלַא ןוא

 זיא אקירעמַא יו ױזַא ןוא ,..םזילַאיצַאס םוצ --- דייר ע'טושּפ

 טגָאז רעטייוו) .יירפ ןוא קנַארפ ןָאט סע רע געמ ,דנַאֿל עיירפ ַא

 "יצ ןיא ןָאזעניד בקעי ייב טרעהעג סָאד טָאה רע זַא ,ןעזייר

 רַאפ תושעמ ענעריישרַאפ ןעלהעצרעד טגעלפ ןָאזעניד ואוו ,?'רעמ

 ,(דניירפ ענייז
 ןעזייר טצעז -- "?ןעקיטירק יד ןופ ןָאט םעד ןופ רעבָא,

 זַא ,רעלוּפָאּפ רחעז ןעבירשעג ןעויעג ןענייז ייז שטָאכ, --- טראפ

 ןַאהַאק .בא רעד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,ןהעטשרַאפ לָאז רעדעי

 ליטס רעד ביוא ןוא ,שנעמ רענעגיוצרע-שירַארעטיל ַא אקוד זיא

 ,שירַארעטיל קרַאטש וצ ןעוועג םוטעמוא טינ זיא ןעלקיטרַא יד ןופ

 רעשידיא רעד ןיא יינ ץנַאג ןעוועג ןעגנוניימ ענייז רעבָא ןענייז

 סָאװ גינייוו טלָאמעד ךָאנ םזילַאער ןופ טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל

 ןעבירשעגנ רהעמ ןַאד ךָאנ טָאה תובשחמדלעב וליפא .טסואוועג

 ןעועג סָאד זיא ,קיטירק ביוא ןוא ; קיטירק יװ ןעלקיטרַא םתס
 .מ ףיוא עיזנעצער א ,ליּפשייב םוצ ,יװ ,עיזעָאּפ ןענעוו רערהעמ

 ןליפַא ןוא ; ס'דלעפנעזָאר סירָאמ רעדָא ,רעדיל ס'יקסוװַאשרַאװ

 ייז ןיא סָאװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןעגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןיא

 רעסיורג רעגיטפנוקוצ רעד סלַא טקעלּפטנע ןיוש ךיז רע טָאה

 -על ןעשידיא ןעגעוו טדערעג רהעמ ץלַא ךָאנ רע טָאה ,רעקיטירק

 ...ללכב טסנוק ןוא םֹזילַאער ס'עלעדנעמ ןעגעוו יו ,ןעב

 ןענַאטשַאב רעבָא זיא ןעלקיטרַא ס'ןַאהַאק .בא ןופ הלעמ יד,

 ןופ טינ רע טָאה ןעגנולהעצרע עניימ טכַארטַאב סָאװ ,םעד ןיא

 ךימ טָאה סָאד .טקנוּפדנַאטש ןעכילשנעמ ןופ רָאנ ,ןעשידיא

 .ןעפַארטענוצ קרַאטש רימ רע טָאה טימרעד .טשַארעביא ךילקילנ

 טזייוו, --- ,ןעבירשעג סערעדנא ןעשיווצ רע טָאה -- ,?ןעזייר

 -נעמ ףיוא ןיבמ ַא זיא רע זא "דסח תלימנ, גנולהעצרע רעד ןיא

 .טביולעג קרַאטש רהעז גנולהעצרע יד רע טָאה ללכב ."ןעש

 טָאה רע עכלעוו ,"טירט עליטש , גנולהעצרע רעד ןענעוו,
 עשידיא יד ןעשיווצ טכַאמעג טמהירַאב קרַאטש טייצ רענעי ןיא
 ןערחָאי טימ ןערהאפרע ןיֹוש בָאה ךיא יו --- ,אקירעמא ןיא רעזעל



 208 | גלָאפרע ןַא ןופ ןעמָאש ןוא טכיל

 טימ ןעבירשעג ןיוש רע טָאה "טירט עליטש , ןעגעוו --- רעטעּפש

 םעד טרעדנואווַאב רע טָאה טּפיוהרעביא .גנורעטסיינַאב רעכיוה

 ענייז טימ טלענקעג רע טָאה -- ןעמעט עניוזַא .ןייֵלא לַאפנייא

 ענױזַא --- רעזעל ?עלענ , ךיוא רשפא ןוא ,?ענירג , עגידסלָאמאד

 ַא ןעבָאה זומ ןעמ .ןעלַאפנייא טינ ןעמעוו יבא ןענעק ןעמעט

 עליטש ,, גנולחעצרע רעד ןיא ,תמא .טפַארק-סגנודליבנייא עסיורג

 םהיא ןיא טּפיוהרעביא .ןערעלהעפ ךיוא ןענופעג רע טָאה "טירט

 ױזַא ,דלעה םעד ןופ ליפוצ ךַאל ךיא סאוו ,ןערָאװעג ןעלעפענ טינ

 ,ןעכַאמ קזוח ןופ קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב ,רָאמוה טָאטשנא זַא

 בַא ןיוש ריס טָאה ס'ןַאהַאק גנוקרעמַאב יד ...ןעכַאלסױא ןופ

 "עג בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד רהעמ ךָאנ ןוא ,ןָאטעג העוו עלעס

 גנולהעצרע יד .טכערעגנוא רָאנ טינ ןעוועג זיא יז זַא ,טלהיפ

 רימ ךילקריוו זיא עמעט יד סָאװ ,טקוקעג טינ ,"טירט עליטש,

 קרַאטש ןעביירש םייב ךימ טָאה ןוא ןעוועג ןעלעפענ קרַאטש ןיילַא

 וצ טכילטנעפערַאפ ןוא ןעבירשעגנָא ןעוװעג זיא ,טרחיפרַאפ

 .ןעקרַאטש ַא רָאנ טכַאמענ יז טָאה םשור ַא םגה ,ניד'נוזּפחב

 -עוו ןענעוו ,דיחידןב ןייק ןעוועג טינ ןיוש ךיא ןיב רעטעּפש

 םולש ךיוא ,ןעגנוטייצ רענאקירעמַא ןיא קיטירק טביירש ןעמ ןעמ

 -יא ?סטרעוורָאפ, רעד טָאה ס'גרעבמָאנ ןוא ןעננולהעצרע ס'שא

 -סיינַאב ייז ןענעוו ןעבירשעג טָאה ןאהַאק ,בא ןֹוא ,טקורדעגרעב

 ןעמונעג ןיילא ןיש טָאה ,שַא טדער רעוו .ןעלקיטרַא עטרעט

 .רָארָאנָאה וליפַא ןעמוקַאב ןוא ?סטרעוורָאפ , ן'ראפ ןעביירש

 הכוז טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןַאד ןעוועג ןיב ךיא רעבָא;

 ",דובכ םעד וצ ןעוועג

 טינ ךָאנ ןַאד ךיז ןעמ טָאה עשראוו ןיא זא ,ןעזייר טנָאז ַאד

 ןעביירש לָאז ןעמ ואוו ,גנוטייצ אזַא ןעדנירגנ וצ ןענינרַאפ טנעקענ

 -רע ענלעצנייא ןא ןענעוו רָאנ ,רעכיב ןענעוו רָאנ טינ, ןעקיטירק

 ."רעביירש ןעננוי א ןופ גנולהעצ

 ןייק רע טָאה ןעטייצ ענעי ןיא זַא ,רע טלהעצרעד רעטייוו

 -ַאב טינ זנוא ייב ןעלקיטרַא עטקורדענרעביא יד רַאפ רַארָאנָאה

 ,ןעמוק

 -יוהעגנָא טשרע ךיא בָאה ןעננולחעצרע עניימ ןעקיש ןיילַא,

 רעבָא., -- רע טגָאז --- "ווָאקַארק ןופ ,רעטעּפש ןערהאי טימ ןעב
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 ,ןעקיטירק רָאּפ יד טימס ?רַארָאנָאה טננַאלרַאפ ןַאד טָאה רעוו
 ןיוש רימ רע טָאה ,רימ ןענעו ןעבירשעג טָאה ןהַאק .בַא סָאװ
 עטשרע יד ןעװעג ןַאד ייז ןענייז שידיא ןיא .טנױלַאב גונעג

 ."ללכב רימ ןעגעוו ןעקיטירק

1 

 --- .לַאטיּפַאק ןייז רַאפ לענש וצ טסקַאװ "סטרעוורָאּפ , רעד
 .ןע'רעללימ יאול םימ סיוטשנעמאזוצ רעליטש ַא

 לענש וצ ןעננאנעג זיא "סטרעוורָאפ , םעד ןופ סקואוו רעד

 ןעוו זיא סע ביוא ,טאהענ טָאה רע סָאװ ,לאטיּפַאק םעד נילדעוו

 רימ ןעבָאה ,"ןהעש וצ זיא הלכ יד , סאוו ןורסח א ןעווענ זיא סע

 ,ןורפח ןעזיד ןופ ןעטילענ טציא

 ןעטיפָארּפ ערעזנוא טָאה ןָאשיילוקריוס עדנעסקאוו-לענש יד

 : ןובשח רעטסָארּפ ַא .טרענעלקרַאפ רָאנ ,טרעפערגרַאפ טינ

 -ענעגסיורַא ,סעשזדייּפ סקעז טָאטשנא ,טָאה ןעמ זא ,טציא

 ץְלַא ןיא סטנעמזייטרעװדא ןופ טפנוקנייא רעד ןוא ,טכַא ןעב

 לעיצנַאניפ --- ןָאשיילוקריױוס עטרעסערנרַאפ יד זיא ,ןיילק ןעוועג

 -עג טָאה ריּפַאּפ יד .קזיה ַא רָאנ ,סניוועגנ ןייק טינ ןעוועג ---

 זיירּפ רעד) ןעלעטשּפָא ךיז טנעלפ סָאװ סָאד יו ,רערעייט טסָאק

 -וקריוס יד טלָאװ טייצ רעד טימ .,(יּפָאק ַא טנעס 1 ןעווענ זיא

 לָאמַא טימ רעבָא .ךיוא סטנעמזייטרעודַא טכַארבענ ןיוש ןָאשייל

 רערהעמ סָאװ זא ,ןעמוקעגסיוא ,ָאזלא ,זיא סע .טינ סָאד טמוק

 ,טגיילענוצ רימ ןעבָאה רתעמ ץלַא ,טפיוקרַאפ ןעבָאה רימ סרעּפייּפ

 ,סטנעמזיײטרעװדַא נינייוו טָאהעג גננוטייצ יד טָאה רָאנ טינ

 יז סָאװ ,יד רַאפ טלהָאצענ רהיא טָאה ןעמ סָאװ ןעזיירּפ יד רָאנ

 זיא ךָאנ וצרעד .ןיילק וצ ןעווענ ןענייז ,ןעגָארקעג אי ןיוש טָאה

 טנעמזייטרעוודא ןא ןעפרַאװאוצסױרַא ןעמוקענסיוא טפָא רהיא

 -עג ַא ןעשיווצ ךוסכס רעדנַא ןַא בילוצ רעדָא קיירטס א בילוצ

 .ןָאינוי ַא ןוא טפעש

 סקעז טַאנָאמ א טימ ןעמוקעגרָאפ זיא טקַאפ רעדנעגלָאפ רעד

 : רָאטקַאדער ןערָאװעג קירוצ ןיב ךיא רעדייא

 -קַאבַאט רעסיורג רעד ,"ינַאּפמָאק ָאקעבָאט ןאקירעמא , יד

 ןופ ?סטרעװרָאפ, ןיא טנעמזײטרעװדַא ןַא טָאחעג טָאה ,טסָארט
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 -רעװדַא רעד (?ַאנלָאװ, ןוא ?יאטסלָאט ,) ןעטערַאניס ייווצ
 דנעזױט עכילטע טכַארבעג ?סטרעװרָאפ, םעד טָאה טנעמזייט
 -ייא רעצנַאג ַא ןעוועג ןַאד םהיא רַאפ זיא סָאװ ,רהָאי ַא רעלָאד
 ,טייל-אינוי ןייק ןעטלַאהעג טינ רעבָא טָאה טסָארט רעד .סנעג

 רַאפ טרעלקרע ערַאװ ענייז טָאה ןָאינוי סרעקיימ טערַאגיפ יד ןוא

 -ןייטרעװדַא םעד "סטרעוורָאפ, רעד טָאה ,ָאזלא ."ןָאינוי-ןָאנ,

 ,(*ןעפרָאװעגנפױרַא טנעמ

 ןעטסָאק יד ןערָאװעג םטרעסערנרַאפ קרַאטש ןענייז ךיוא
 ייווצ ןעבעגענוצ גנוטייצ רעד ןיא טָאה ןעמ יו ױזַא .ץאז ן'פיוא
 ךס ַא ןעלהָאצ טזומעג ךיוא רעצעז יד ןעמ טָאה ,סעשזדייּפ

 | ,רהעמ

 יד ,חסּפ רַאפ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ,ןהעזעג ןעבָאה רימ יו
 -רַאװק ןעשידיא םעד ןיא סטנעמזײטרעװדַא ףיוא טייצ עטסעב
 ןעבָאה ,סטנעשזדייא גניזיטרעװדַא יד ,רעלעפ ןוא ףעיל ,לַאט

 סעשזרייּפ ייווצ ענעבעגעגוצ יד ןוא ,ץַאלּפ ןיא טניטיונעג ךיז

 ןעו ,רעבָא ,חסּפ ךָאנ .ןעשנואוועג יװ ןעוועג ייז רַאפ ןענייז
 ,ןעלַאפעגסױרַא ןענייז סטנעמזיײטרעװדַא חסּפ עֶפַאמ עצנַאג יד
 .גָאװ רעצנַאג רהיא טימ טלהיפרעד טסַאל יד ךיז טָאה

 -קעלע רעד זַא ,קילננוא ןַא טפערט ןענירעד ןעטימ ןיא ןוא

 טוָאל ,ןענישַאמ-ץאז ייווצ יד טביירט רעכלעוו ,רָאטָאמ רעשירט
 ךָאנ ןעוועג טינ ןיא טייברא עטרעסערגרַאפ יד .המשנ יד סיוא
 .ךָאנ תוחוכ ענייז

 ןעמ ןוא רָאטָאמ ןערעסערג ַא ןעבָאה טפרַאדעב טָאה ןעמ
 .ןישַאמ-ץעז ַא ךָאנ ןעבָאה טפרַאדעב טָאה

 -ייז תובוח יד ןוא .זלַאה ן'רעביא ןעוועג ןעמ זיא גידלוש

 .רעהירפ יו רעלענש ךָאנ ןעסקאוועג ןענ

 וצ טסקאוו סָאװ ,דניק ַא ןָא ןערעניארע ךימ טנעלפ ענַאל יד

 רעשיטסינָאילעד רעד זַא ,ןעקרעמַאב וצ טנַאסערעטנוא זוא סע (*

 -רַאװאוצסיורַא טנעמזויטרעװדַא םעד טגַָאזטנע ךיז טָאה "טַאלב-דנעבא ,

 םרעהעג ןָאינוו ןעטערַאגוס יד זַא ,ןעוועג זוא גנורהעלקרע ןייז .ןעפ

 רעבירעד ; סנעווללע רַאביול דנע דיורש טסילעשַאס , ם'נַאולעד וצ טינ

 .םונ ןָאונוי ןיוק וז זיא
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 "נַאניפ ַא ןיא .טכוזדניווש יד םעד ךרוד טמוקאב ןוא ,לענש

 סָאװ ,יבייב א ןעוועג "סטרעוורָאפ , רעד זיא ,טכיזנ'ה ןעלעיצ

 .ןעסקאוו לענש ןעמונעג גנילצולּפ טָאה

 ןוא ןעגייטש וצ ןָא טביוה רע ןעוו ,טפעשענ טָאװירּפ ַא רַאֿפ

 ןעמ :לעטימ רעכילריטַאנ 8 ןַארַאפ זיא ,לַאטיּפַאק םהיא טלהעפ סע

 ךיז טניפעג טפעשעג ַאזַא ףיוא ןוא .טלענ טימ ףתוש ַא וצ טמענ

 יָאס ַא יא "סטרעװרָאפ, רעד רעבָא .טכייל רחעז ףתוש א ןיֹוׁש

 ןייק ןעק רע ןֹוא ,םוטנענייא עש'להק ,גנוטייצ עשיטסילַאיצ

 ןעדיא ןעזיװַאב עקַאט ךיז ןעבָאה סע) ןעמענניירא טינ םיפתוש

 ךיא .םיפתוש סלַא ןענָאלשעגרָאפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טלענ טימ

 רעזנוא ןופ טיי ױזַא ןעװעג זיא רע  .ייז ןופ םענייא קנעדענ

 -רַאפ ןערעלקרע וצ םהיא ןעוועג ךילנעמנוא זיא סע זַא ,גנוגעווַאב

 .(ןעמענניירַא טינ םהיא ןעק ןעמ סָאװ

 זיא ןעמ .טרענעלקרַאפ טינ ןעמ טָאה סעשזדייּפ טכַא יד

 ַא ןעמענוצּפָארא שזדייּפ רעדעי ןופ ןעוועג ןעגנואווצעג רעבָא

 | .ןמולָאק

 טסקַאװ רע סָאװ רַאפרעד ,טצַאלּפ סענזיב א זַא ,טכערט סע

 -ערגראפ וצ ףױא לאטיּפַאק ןייק טינ טָאה ןוא ?ענש וצ סיוא

 ,לאירעטַאמ עהיור ףיוא ןןעניילוצסיוא --- ,טפעשעג םעד ןערעפ

 טייקכילגעמ יד זיא "סטרעוורָאּפ , ןענעוו .וו .ז .א ,ירענישַאמ ףיוא

 עש'להק ַא טרָאפ .ןעלַאפעגנייא טינ םענייק עידענַארט אזַא ןופ

 עדנעסקַאװ ַא טימ גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא ,עיצוטיטסניא

 ןעלעוו עכלעוו ,דניירפ ענעבעגרעביא ךס ַא טימ ןוא ןָאשיילוקריוס

 ךילקריוו ךיז רע טָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יו ןוא .ןעפלעה םהיא

 ערעסעב ןעמוקעגנָא םהיא רַאפ ןענייז סע ןוא טרעטַאמענכרוד

 .רעווש רהעז ןעוועג זיא רעבָא עלייוורעד .ןעטייצ

 -לושאב ךימ ןעבָאה סָאװ ,ןעסָאנעג ןענופעג ךיז ןעבָאה סע

 .ענַאל רעשיטירק רעד ןיא טניד

 -טע-יוו ןוא טגאלּפעג ךיז רימ ןעטלָאװ ,ןאהאק טינ ןעוו ---

 ייז ןעבָאה --- טריטסיזקע רימ ןעבָאה רעהידפ יוװ ,טריטסיזקע זיא

 ? ןַאשיילוקריוס עסיורג א גיטיונ סָאד זיא סָאװ וצ -- .ט'הנעט'עג

 סָאװ ןוא .ערעסערג ךָאנ ןעבָאה ןעננוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד
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 ןעגנוטייצ עטסעב יד ? יז ןופ רעטײברַא יד ןעבָאה ןעצונ ַא רַאפ

 ...רעזעל גינייוו ןעבָאה

 "ךַאפ .,רָאה ַא ףיוא ןעבירטרעביא טינ זיא טנעמונרא רעזיד

 ןענייז עכלעוו ,רעטרעוו ענינייא ךָאנ ןעלהעפ םהיא ןיא :טרעק

 -עג ןוא .טכַארבעג ָאד בָאה ךיא סָאװ ,יד יװ רעכילרעכעכ ךָאנ

 ,ןעמָאנ ַא טימ עסָאנעג א רָאנ ,רעװײבַא טינ סָאד טָאה טנָאז

 ,טסילַאיצַאס רענעבעגרעביא ןַא סלַא ןעמָאנ ַא טימ ךילכעזטּפיוה

 טסכעה ןעוועג ןענייז רימ וצ ןעסָאנעג יד ןופ ןעגנוהיצַאב יד

 "עג ךיז טָאה טייקכילמהענעגנַאנוא ןא .רעהירפ יוװ ,עכילדניירמ

 טטהעג טינ טָאה סָאד רעבָא ,ן'רעלימ ןוא רימ ןעשיווצ טכַאמ

 ,"סטרעוורָאּפ, ןופ ןעטייקגירעווש עלעיצנַאניפ יד וצ תוכייש ןייק

 ,טַאהעג טינ גנוטיידאב ןייק טּפױהרעביא ןַאד טָאה ןוא

 -סיורא סָאד זיא רעטרעוו ןהֶא ,טנירקעג טינ ךיז ןעבָאה רימ

 -פיורא רע ןיא גאטימכָאנ גָאטיירפ ןעסיוועג ַא ןיא .ןעמוקעג

 "רעד ןעמונעג סעּפע רימ טָאה ןוא םיִּפֶא ןיא רימ וצ ןעמוקעג

 "עג ןַאד טָאה רע סָאװ ,סעצָארּפ ןעסיוועג ַא ןעגעוו --- ןעלהעצ

 טננאלראפ רע זא ,ךילטייד ןעוועג זיא סע .רעיִאל סלַא טרהיפ

 ןוא ,"םטרעוורָאפ , ןיא ןעכילטנעפערַאפ עטכישענ יד לָאז ןעמ

 ךיא זַא ,טרהעלקרע םהיא ךיא בָאה ,םעד ןעגעג ןעוועג ןיב ךיא

 ,טנידיילאב ךיז טָאה רע .ןערעה וצ טינ טייצ ןייק טציא בָאה'

 .קעווא זיא ןוא

 ריס .ןעגיוצעג ךיז טָאה רע ןוא ,זנור ַא ןערָאװעג זיא ױזַא

 .טרעטשעג טינ ךַאז ןייק טימ רימ טָאה רע .טדערעג טינ ןעבָאה

 טָאה ,יסילָאּפ ןיימ ןענעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןופ טייז רעד ףיוא

 . ןיא ןעלקיטרא ענייז ןוא .טלעטשעג טינ גיפיולרָאפ ךיז רע

 .רעהירפ יו ןעבירשעג רע טָאה "סטרעוורָאפ ,
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 רעד -- .גנוטייצ ַא ןעבעגסױרא ןעוואורּפ "סורעגנעק , יד
 ןענייז "םורעגנעק, יד -- .רעטנוא טהעג "טאלב-דנעבא,

 רעבָא ןעלעטש ייז --- .פליח וצ ןעמוק וצ םיירעב

 .ןעגנוגנידאב עכילגעמנוא

 סָאװ ,ןעטסינָאילעד יד ןערָאװעג טנָאמרעד ןענייז ןעביוא
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 רהאי רֶאּפ א "טאלב-דנעבא, םעד ןוא ןע'ןָאילעד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה
 טעדנירגעג ןוא טלײטעגּפא ייז ןופ ךיז ןעבָאה רימ יוװ ,םעדכָאנ

 טָאה ןָאילעד זַא ,טנָאמרעד ךיוא בָאה ךיא ,"סטרעוװרָאפ , םעד

 ,(רעגנירּפש-רעבירַא ,רעגנירּפש} "סורעננעק , ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ייז
 -נוזַאב ַא טעדנירגעג ייז ןעבָאה ,רעטעּפש ןעטַאנָאמ עגינייא טימ

 סָאד ."גנוטייצ-סקלָאפ , עשידיא רעקראידוינ יד --- גנוטייצ ערעד

 -ַאיצָאס עשידיא עכילגעט יירד טריטסיזקע ןעבָאה ןאד זַא ,טסייה

 "סטרעוורָאפ, רעד ,"טאלב-דנעבא, רעד :ןעגנוטייצ עשיטסיל

 -סקלָאפ, רעד ןופ ערעטקַאדער יד ."גנוטייצ-סקלָאפ , יד ןוא

 עזיד טָאה ננַאל .,םיובנענייפ ןוא ץנַארק ןעוועג ןענייז "גנוטייצ

 .ןעביז טָאנָאמ א ןעצנַאנ ןיא .טריטסיזקע טינ רעבָא גנוטייצ

 רעבָא ,'ןעפורענּפָא; רעדיו רהיא ןעמ טָאה רעטעּפש ?לעסיבַא

 .ןעטלַאהעג טינ לָאמ ןעזיד ךיז יז טָאה ןעכָאװ עכילטע יו רחעמ

 -ענרעטנוא רע זיא ,"טאלב-דנעבא , םעד טפערטַאבנא סָאוו

 ןיא קירוצ ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ טָאנָאמ עכילטע ,1902 ןיא ןעגנַאנ

 ,"סטרעוורָאפ ,

 ףיױא טלענ עמוס עסיוועג ַא טַאהענ ןעבָאה "סורעגנעק , יד
 -ָאה ייז עכלעוו ייב ,דניירפ טָאהעג ןעבָאה ייז ןוא ,גנוטייצ ַא

 ערעזנוא ןופ ענינייא ןעבָאה .ךָאנ ןענירק וצ טרַאוװרע ןעב

 .ןעגנולדנאהראפ ןערהיפ ייז טימ ןעמונעג ןעסָאנענ "סטרעוורָאפ,,

 עבָארּפ א ךָאנ ןעכַאמ וצ טָאטשנַא זא ,ןעוועג זיא קנַאדעג רעד

 ןעפלעה רעסעב ייז ןעלָאז ,ןַאגרָא םענענייא ןא ןעבענוצסורַא

 ,סיפ יד ףיוא ןעלעטש ךיז "סטרעוורָאפ , םעד

 עּפסַאק ,רד ,ןרעּפלַאה סוילושזד .רד -- רעהעטשרָאפ ערעייז
 -רָאפ, רעד ןופ גניטימ א ףיוא ןעמוקעג ןענייז ,ןַאמטרָא .רד ןוא |

 "וק וצ זנוא טייראב ןעוועג ןענייז ייז .,"ןָאשייאיסָאפא סטרעוו

 ן'רעביא לָארטנָאק א טרעדָאפענ רעבָא ןעבָאה ייז ,ףליה וצ ןעמ

 .ןעגעוו עניימ ןענענ טלעטשענ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,"סטרעוורָאפ ,

 ביוא :ףרַאש ןוא ץרוק טקירדעגסיוא גנוגנידַאב רעייז ןעבָאה ייז

 -נוא ךיז ךיא זומ ,עציטש עלעיצנַאניפ רעייז ןעבָאה ןעליוו רימ

 ןוא יסילַאּפ ןיימ ןעטייב ,לָארטנָאק רעייז רעטנוא ןעפראוורעט

 ךיז ןעבָאה ייז יו ,"שיטסילאיצַאס רהעמ , גנוטייצ יד ןעכַאמ

 ןוא ,ענידמערוטש ַא ןעוועג זיא גנולמאזרַאפ יד .טקירדענסיוא



 299 גלָאפרע ןַא ןופ ןעטָאש ןוא טכול

 טנאוטנע טולָאסבַא ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 -נידאב עכלעזא רעטנוא ?סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער ןייז וצ

 .ןעננוג

 ךימ ןעטייז עלַא ןופ ןעסָאנעג ןעבָאה רעדיוו .,קעװַא ןיב ךיא

 .טקריוועג טינ רעבָא טָאה סע .,ןעדייררעביא טפורּפענ

 יו ,להיפעג ןערעדנַא ץנַאג ַא טימ רעבָא ,קעװַא ןיב ךיא

 גידנעזָאלרַאפ ךיא בָאה ,1897 ןיא ,ןַאד .,קירוצ רהֶאי ףניפ טימ

 -צעל ,דנַאב ןעטירד העז) "יירפ טמעטָאענּפָא , "סטרעוורָאפ , םעד

 -עג גנוטייצ רעד טימ ךיז ךיא בָאה לָאמ ןעזיד .(שזדייּפ עט

 -נעמ יד טינ בָאה ךיא סָאװ רַאפ סורדראפ ןעפיט ַא טימ טדייש

 ךיז בָאה ךיא .טייברא-סננואיובפיוא ןיימ ןעצעזוצטרָאפ טייקכיל

 -ערעטניא ןא ןופ קעװַא טסייר ןעמ ןעמעוו ,רענייא יו טלהיפעג

 רעטנוא "סטרעוװרָאפ, םעד ןעריטקַאדער רעבָא .ךוב ןעטנַאס

 ףיוא טלָאװעג ןעבָאה "סורעגנעק , יד עכלעוו ןעגנוקנערשַאב יד

 ,טַאהענ טינ ןיז ןייק טלָאװ ,ןענײלפױרַא רימ
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 -גיהעפ ענעטלעז טימ דיא א --- .יזריושזד וינ ,ןייבדואוו ןיא

 .ךעלעדנהיה -- .לעדלעוו ַא -- .ןיגָאב סירָאב .רד --- .ןעטייק

 -עג ַא ףיוא לָאז ךיא זַא ,ןעגָאלשעגרָאפ ןַאד טָאה יורפ ןיימ

 ךיז ןוא ,לעטדעטש רעניילק ַא ןיא ןעצעזַאב ךיז טייצ רעסיוו

 רעשירַארעטיל רעשילגנע ןיימ טימ ןעגיטפעשַאב ןעטרָאד

 דשינרױופ ַא ןעמענ טייצ רעד ףיױא לָאז יז ןוא ,טײברַא

 סעסנעּפסקע ערעזנוא ןעלעוו טרַא ןעזיד ףיוא .קרָאי וינ ןיא םור

 לעװ סָאד ןוא -- ,ךָאװ א רעלָאד ןהעצ ייב --- ,ןיילק רהעז ןייז

 -ייצ רעשילגנע ןַא ןיא ןמולָאק ןייא טימ ןענידראפ ןענעק ךיא

 דיל ןיימ וצ ןעבענּפא ןעצנאגניא ךיז ןענעק ךיא לעוו ,ָאזפא .גנוט

 ,טייברַא רעשירארעט

 לָאז ךיא זא ,טכאמענּפָא ןוא ן'טיַאר ,רמ וצ ןירַא ןיב ךיא

 ראפ ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ירטנָאק ןופ רעדליב ןעקישוצ םהיא

 ."רעזײטרעװדַא לעשרױממָאק , םעד ֹוצ עגַאליײב רעניד'תבש רעד
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 טפראדעב בָאה ךיא יװ רהעמ ןעפָארטַאב ןיוש טָאה סָאד ןוא
 ,יורפ ןיימ ןוא ךיז רַאפ ןעבָאה

 -יז א ןעוועג סָאד זיא ,סנעטסגינייוו ןעטַאנָאמ עכילטע ףיוא
 עניימ ףױא ןעטייברַא טנעקעג בָאה ךיא ןוא ,טפנוקנייא רערעכ
 ,ּפָאק ןעיירפ א טימ ןעכַאז עשירארעטיל

 שריה"ןָארַאב יד ,ןייבדואוו ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןיב ךיא
 ,יזריושזדדוינ ןיא עינָאלָאק

 "נירּפ רעד ןעוועג ןַאד זיא ןינָאב סירָאב ,רד רעטנאקאב רעד
 .לוקס ל?ערושטלוקירנַא שריח-ןָארַאב רעניטרָאד רעד ןופ לַאּפיצ

 ,טצעזַאב םהיא ייב ךיז ךיא בָאה

 ךיא רעטניוו ןערָאװעג זיא סע ,טסברעה ןעוועג זיא סע
 -ַאּפשעגמורַא ךס א ןוא ןעזעלענ ךס ַא ,(*ןעבירשעג ךס ַא בָאה
 .טריצ

 ןוא ,יירד טַאנָאס ַא טניױאוװענּפָא ךיא בָאה סנינָאב יד ייב
 יד .זיוה ס'עפַאי .רד ןיא ןעגיוצענרעבירַא ךיז ךיא בָאה רעהכָאנ
 יד ןעזייו רימ טנעלפ ןינָאב ,ןעכוזַאב טפָא ךיא געלפ סנינָאב

 -רַאפ זיא עכלעוו ,םרַאפ רעד ףיוא ןעוט רעדניק יד סָאװ טיײברַא

 ,רערהעל יד טימ ןעסעומש נעלפ ךיא .לוקס רעד טימ ןעדנוב

 .רד טימ ,לעטדעטש ןופ רעניואוונייא יד טימ ,סעיִאב יד טימ
 ,ןייבדואוו ןופ רָאיעמ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע'שטיוואסבאס

 ,רהיא ןיא םוטנענייא עצנַאנ ס'ןָארַאב םעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא
 רעטלַא ןייז ןעמוקניירַא טפָא טנעלפ זיות ס'עפַאי .רד ןיא

 ןעוו בָאה ךיא סָאװ ןעדיא עטסניהעפ יד ןופ רענייא --- רעטָאפ

 ַא יא ,ןדמל ַא יא ןעווענ רע ןיא םייה רעד ןופ .ןהעזעג זיא סע
 -רעל ןיא ןעטלַאהעג נידנעטש טָאה רע ןוא ,רעטעדליבעג ןרעדָאמ

 טָאה ,רוטַארעטיל עשיניײטַאל יד טַאהענכרוד רע טָאה .סעּפע ןענ
 .רעשיטירקסנַאס רעד וצ ,רעשיכירנ רעד וצ ןעמונענ ךיז רע
 ךעגנָא רע טָאה ,קרעװ ס'ַאזָאניּפש טימ ןערָאװעג גיטרַאפ רע זיא
 ,ס'טנַאק ןעזעל וצ ןעביוה

 רעכלעוו טומ ,שילגנע ףיוא טיױברַא רעשירַארעמיל רעד ןעגעוו (*
 ,"סטרעוװרָאפ, םוצ ךיז ןערחעקמוא ןוימ ךָאנ טגויטפעשַאב ךיז בָאה ךוא

 .דנַאב רעדנַא ןַא ןיא ןערעוו טלהעצרעד טעוו



 551 | גלָאמרע ןַא ןופ ןעטָאש ןוא טכיל

 עראברעדנואוו ןוא ןורכז ןערַאברעדנואוו ַא טאהעג טָאה רע

 .םתיא ןיא ןעננירדוצנייֵרַא ןוא ןינע ןַא ןעמהענאב וצ ןעטייקניהעפ

 ,ןעטאנָאמ טרעיודענ ןעשנעמ ןעכילטינשכרוד םעד ייב סָאװ סָאד

 טסַאה רעזיד טימ .נעט עכילטע ןיא ןעניזַאב חומ ןייז טנעלפ

 רעדייא ,לָאנינירַא ןיא קרעוו ס'ריּפפקעש טאהענכרוד רע סָאה

 עשילגנע יד ןעדיירסיוא ףראד ןעמ ױזַא יו טסואווענ טָאה רע

 ןעשידיא ן'פיוא ןעכַארּפשעגנסױא טושּפ ייז טָאה רע ,רעטרעוו

 טנעקעג רע טָאה ןפוא ןעזיד ףיוא ןוא .רענייטש ןעשיסור רעדָא

 ןא .נינייוסיוא ףיוא ריּפסקעש סעשודייּפ רעטרעדנוה ןענָאז

 -רַאֿפ וצ ןעביוהעגנָא טינ טלָאװ רענאקירעמא רעדָא רעדנעלננע

 ,טרָאװ א ןחעטש

 םהיא ךיא געלפ ,ןהעז םהיא נעלפ ךיא ןעוו לָאמ סעדעי

 -ָאליפ רעדָא רוטַארעטיל רעיינ ַא רַאפ סָאװ וצ ,ונ, :"ןעצעביק,

 ץנאנ ןערעפטנע טנעלפ רע ןוא "? טציא ךיז רהיא טמענ עיפָאז

 רימ טלָאװ רע יװ ױזַא ,יירעמהירַאב ןופ רוּפש א ןהָא ,ןעסַאלעג

 :ןיא סע טעּפש יװ םגָאזענ

 .טרעדנוהרהָאי ןעט11 םעד ןופ רוטַארעטיל עשיבַארַא יד ---

 יד ןיא רעבָא טָאה רע ,רעקסבעטיוו א ןעוועג רע זיא ןיילַא

 ןיא ןעטרָאד ןוא ,דנאלסור-דיז ןייק טרירגימע ןערהאי עגנוי

 זיא ךארּפשסיוא רעקסבעטיוו יד .עילימַאפ ןייז ןעסקאוועגסיוא

 ,ןעסעומש ןוא ןעציז ןענעלפ רימ ןעוו ןוא ,ןעבילבראפ םהיא ייב

 ןענייז ןע'ר עטרַאה ענייז זא ןעקנעדעג רעמיא טעמכ ךיא געלפ
 .ןע'ר רעקסבעטיוו

 -רָאד ןוא ,עלעדלעוו ַא ןעוועג זיא לעטדעטש ןופ נערב םייב
 -נעמעטָא זַא ,קַאמשעג ױזַא ןוא ךייר ױזַא ןעוועג טפול יד זיא ןעט
 ,קנַארטעג רעביוצ ַא ּפוז ךיא סָאד ,ןעטכוד רימ ךיז טנעלפ ניד
 -ע? ןוא רעגיטפערק עדנוקעס רעדעי טימ רעוו ךיא ןעכלעוו ןופ
 ,רעניטסול-סנעב

 יד ןעכוזַאב וצ ןעווענ זיא סנענינעגרַאפ עניימ ןופ רענייא

 סע יו ,ןהעז וצ -- ?וש רוטלוקירגַא רעד ןופ םרַאפ-ןעקישט
 .טייקמירַאו רעכילטסניק ןופ ףליה רעד טימ ךעלעדניה ךיז ןעהירב
 -ןעקישט עסיורג גיזיר ַא ןעוועג זיא ןייבדואוו ןופ ?יימ עכילטע
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 ךיא בָאה .ןעטַאטש-חרזמ יד ןיא עטסערג יד ןופ ענייא ,םראפ

 עֶלַא ,ךעלעדניה רעדנעזיוט רענילדנהעצ ,לָאמ רַאּפ ַא טכוזַאב רהיא
 ךיז ייז ןעבָאה עסַאמ-ןעקלָאװ ערָאלק-עענש ַא יװ .עקנעסייוו
 | ,טעילַאװכעגמורַא ןוא טלעּפַאצעגמורַא

 ןוא עשידיא רֶאַּפ ַא ,סרעמרַאפ ענימורַא ןעכוזַאב געלפ ךיא
 -נַא ךיז ןעניפעג ןייבדואוו ןופ טייוו טינ .רענַאקירעמַא רֶאּפ ַא
 ןענייז סָאװ יד ,סנעיילַא ,לעמרַאק -- סעינָאלַָאק עשידיא ערעד

 העז) ןירעּפלַאה ?אכימ ןופ ףליה רעד טימ ןערָאװעג טעדנירנעג
 ,טכוזַאב לָאמַא ייז ךיא בָאה ,(158 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ

 -רַאֿפ א ךרוד ןערהָאפעגנכרוד רימ ןענייז ןיהַא געוװו ן'םיוא

 -ַאה סע עכלעוו ןופ ,רעזייה עטסוּפ עּפורנ ַא -- ףרָאד םענעזָאל

 .עשיטסַאטנַאפ ,סעדנענעל עטנַאסערעטניא ןעצָארּפש ןעמונעג ןעב

4, 

 ."ןָאשײאיסָאסא םטרעוורַאּפ , ןופ עטימָאק ַא

 טָאה ,טַאנָאמ ריפ ייב ןייבדואוו ןיא ןעוענּפָא ןיב ךיא ןעוו

 יד ."ןָאשיײאיסָאסא סטרעוװרָאפ , ןופ עטימָאק א טכוזאב ךימ

 טינ) עפַאי סוקרַאמ ,(*יקסוועיַאר .שט ןופ ןענַאטשַאב זיא עטימָאק
 -יב .ב ןוא (עפַאי ןעטנָאמרעד-ןעביוא םעד ןופ רעטדנַאװרַאפ ןייק
 ,ןערָאטקַאדער ייווצ טָאהענ ןַאד טָאה "סטרעוורָאפ , רעד .יקסווָאכ

 -ויצ רעד ןופ לייט ןייא) .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסוועיַאר ןוא

 טּפױה רעד ןעווענ ןיא עפַאי (,ןיסעיל טריטקאדער טָאה גנוט
 "םטרעוורָאפ , ןופ רעשזדענעמ רעד --- יקסווָאכיב ןוא ,רעשזדענעמ

 טינ גיסעמסינטלעהרַאפ ךיז טניפענ עכלעוו ,איפלעדַאליפ ןיא סיִפָא

 .ןייבדואוו ןופ טייוו

 זַא ,טקאפ םעד ףיוא טכַאמעג םאזקרעמפיוא רימ ןעבָאה ייז

 טינ ןעמ טָאה ,טכַארבעגנײרַא בָאה ךיא עכלעוו ,ןעמרָאפער יד

 -ענ עניימ ךָאנ "סטרעוורָאפ, םעד טרהיפ ןעמ זַא ;טניטיײזַאב

 -ןָאק םעד ןופ לייט ַא ןעבָאה "סורעגנעק, יד זַא ;ךָאנ ןעקנַאד

 יו טמוק ןעמ ןוא ןעסימָארּפמָאק טכַאמ ןעמ זא רעבָא ;לָארט

 ןעמַאזוצ ץענערג םעד רֶעבירָא ןיב ךיא ןעמעוו טימ רעבלעז רעד (*
 ,1889 .ןיא
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 -קיטרא עטכייל ,, עֶלַא ןעפַאשפָא טלָאװעג טָאה ןעמ .סיוא זיא סע
 טלעטשעג ךיז ןעבָאה "ןעטסיסטרעוװרָאפ , עטלַא יד רעבָא ,"ןעל

 קרַאטש רעהירפ םעטסיס ןיימ ןעבָאה סָאוװ ,יד וליפַא ,ןעגענַאד

 רימ ֹוצ טקישעג ןָאשיײאיסָאסא יד טָאה ָאזלא טציא .טפמעקַאב

 ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעביירש וצ ןעדַאלוצנייא ךימ עטימָאק עזיד

 -יא רימ ןעטעבענ ייז טָאה רעלימ זא ,טניילענוצ ןעבָאח ייז

 עדייב טימ , טמיטשענ גַאלשרָאפ םעד רַאפ טָאה רע זַא ,ןעבענרעב

 ."טנעה

 -וצוצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא זַא ,ןעוועגנ זיא טאטלוזער רעד
 ןוא ןעלקיטרַא-טייל ייווצ --- ?סטרעוורָאפ , ןיא ןעלקיטרַא ןעקיש

 ,ךָאו א ןעלקיטרַא ערעדנַא יירד רעדָא ייווצ

.5 

 ַא -- ."ןאמ-לעגיוּפ א, -- .טוקיטעננָאק ,דרָאפלימ-וינ ןיא
 .םרוקיּפַא רענַאקידרעמַא ןַא -- .טּפַאשנעדיײל

 סָאטיקסָאמ ענייז טימ םש ַא טָאה יזריושזדדוינ טאאטש רעד

 רעגינייו ךס ַא ייז ןעמ טָאה ןערהָאי ענעי ןיא ןוא ,(ןערַאמָאק)

 ,ָאזלא .טנייה יװ רעגיטעט ליפ ןעוועג ןענייז ייז ןוא טגלָאפרַאפ

 . דַאב ךיז ךיא בָאה ,גנילהירפ וצ טנעהָאנ ןערָאװעג זיא סע ןעוו
 ןופ יירפ זיא ןעמ ואוו ,דנעגעג ַא ןיא ןעמומוצרעבירַא ןעסָאלש
 ןעננערברַאפ וצ ירטנָאק ןיא טכַאמענּפָא ךיז ייב בָאה ךיא  ,ייז
 --- ,רהעמ ךָאנ ,גיטיונ ןייז טעװ סע בוא ןוא ,ךיוא רעמוז םעד
 בָאה ךיא סָאװ ,ןַאלּפ ןעשירָארעטיל םעד ןערהיפכרוד ?עוװ ךיא זיב

 ,טנעכייצעגנָא ךיז

 ןייבדואוו ןופ ךיא ןיב --- חסּפ רַאפ --- ?ירּפַא ןעטימ ןיא
 לעטדעטש ַא -- טוקיטענָאק ,ררָאפלימ-וינ ןייק ןערהָאפעגרעבירַא
 .רענַאקירעמַא סיואכרוד ,רעניואוונייא דנעזיוט ןעביז םורַא ןופ
 ַא ןיא ,גרַאב ַא ףיוא ץַאלּפ ןעטונ א ןענופעג ךיא בָאה ןעטרָאד
 טַאװירּפ א ןעוועג רעהירפ זיא עכלעוו ,עדייבעג רעסיורג ,רענהעש
 רעמוז ַא ןעוועג ןעטרָאד זיא טציא .ךעלנניא עכייר רַאפ ?לוש

 ,לעטָאה

 ן'ראפ טַאנָאמ יירד-ייווצ טימ ןעמוקענ ןיהַא ןיב ךיא יו ױזַא
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 רעד ןעוועג ןעכָאװ עכילטע ןעטרָאד ךיא ןיב ,ןָאזעס עיצַאקַאװ

 ,רעדרָאב רעניצנייא

 רענימורַא רעד .לעטדעטש ַא סלַא ןהעש זיא דרָאפלימרוינ

 זיא סע ןעכלעוו ףיוא גרַאב רעד ןוא ,ןהעש ךיוא רעבָא זיא דנעגעג

 -וינ ןופ גערב א ייב ךיז טניפעג ,לעטָאה-רעמוז רעד ןענַאטשענ

 -לעפ .טנַאסערעטניא זיא םורַא-ןוא-םורַא רוטַאנ יד ,דרָאפלימ

 -נַא רעד ייב ןוא .עלעכייט ַא ,סמרַאפ ,ךעלדלעוו ,סעקנָאל ,רעד

 ,לַאזקָאװ ן'רַאפ רעטייוו ?עסיבַא ,לעטדעטש רעד ןופ טייז רערעד

 רעדיוו -- סעגערב ענייז ייב ןוא ;ךייט קינאטאסוה רעד טהענ
 ,רעדליב-רוטַאנ רעדיוו ,רעדלעפ רעדיוו ,סעקנָאל

 -רעמוז רעד ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,גרַאב רעד

 ןעטייווק-דלעפ ,רעמיוב טימ לופ ןעטרָאנ א ןעווענ זיא ,?עטשה
 ןעבעלַאב ןוא ןעריצַאב לעניופ םינימ ענעדישראפ .לעניופ ןוא
 : .דנענעג ןעצנַאנ םעד

 ןעניפעג סע ואוו ,לָאט ןעסיורג םעד ןופ ?ייט א זיא סָאד
 טינ ,עכלעזַא םרַאפ ןייא ןוא ,סמראפ-קַאבאט רעטוקיטענָאק ךיז
 -לעוו ףיוא ,גרַאב םעד רעטנוא ,ןעטנוא ןענעלעג זיא ,עסיורג ןייק
 .זיוה-ננידרָאב ןיימ ןענַאטשעג זיא סע ןעכ

 רעיינ א טימ ךעלניופ ןערידוטש ןעמונעג ךיא בָאה ָאד

 .ןעבענּפָא םעד טימ ךיז ךיא געלפ נָאט ַא ןעדנוטש ריפ ,הדמתה

 ףניפ ןוא לעויטש ענרעבָאר רֶאּֿפ ַא טפיוקעג בָאה ףךיא
 סעלניארעּפָא ןַא טימ ,ןעשזדָארבמורא ןיוש ךיא נעלפ גָאטראפ

 -לעוו ןוא ןעּפמוז ךרוד ,רעדלעפ ןוא סעקנָאל רעביא ,טנַאה ןיא
 טעּפש ןוא .טדָאטש טייז רענעי ןופ ,טדָאטש טייז רעד ןופ ,רעד
 ,רעדיוו גאטימכָאנ

 סָאד זא טניימענ ןעבָאה דרָאפלימ-וינ ןופ רעניואוונייא יד

 ייז ןענעלפ ,רימ ןענעוו נידנעדייר ןוא ,טעטילַאיצעּפס ןיימ זיא
 .(ןאמ-לעגיופ) "ןעמדריוב יחד, ןעפור ךימ

 -עניופ רענַאקירעמַא יד ! ביירטראפ-טייצ רעגיד'ןדעדזנ ַא

 רעשיאעּפָארייא רעד יו רעקיזומ עטבאנאב עכלעזַא טינ ןענייז ךעל
 -נַא עליפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז ָאד .קירָאנַאק רעדָא יעװָאלַאס

 ןופ רענעט רֶאֹּפ יד .ןערעה וצ יאדכ זיא סע עכלעו / ,םינימ ערעד
 ןעניטסורב-טיור םעד ןופ רעדָא ?שֵארהט , רענאקירעמַא םעד
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 רעצנַאג רעד יװ רהעמ עיזַאטנַאפ ןיימ וצ ןעדייר "קיבסָארג

 סָאד ןיא רשפא) קירַאנַאק רעדָא לַאניטכַאנ רעד ןופ טרעצנָאק

 ךיא ןיב לעניופ-גנאזעג עשיאעּפָארייא יד טימ סָאװ ,רַאפרעד

 -עמַא עגינייא ןופ ןוא ,(ןערָאװעג טנאקאב טינ טנעהָאנ לָאמנייק

 -כערּפ ַא ןוגנ ןעצנַאג ַא עקַאט ןעמ טמוקַאב ךעלגיופ רענַאקור

 :ו .ןעגיט
 ןעפַאשרַאפ וצ ךייא גונעג ףורסיוא רעכַאפנייא ןַא זיא לָאמַא

 .גונעת ןעדנע'רוכיש'ראפ ַא

 ,עסייוו ,עלעג --- ךעלעמילב ןופ חטש ַא ןעבעל טהעטש רהיא

 -עגנייא ןיא ךלעפ סָאד .הירפ רהעז ךָאנ זיא סע .ענעטעלָאיפ

 ךיז ןעהיצ ךייא ןופ טירט רֶאֹּפ ַא ,טָא ןוא ; יוהט טימ ןעקנוט

 ןופ .ןעיליל-רעסַאװ טימ טקעדַאב סעשזול ןוא ןעּפמוז עטזָארגַאב

 רענעניוצרַאפ ַא ךיז טרעה ,ייברעד םייוו טינ ,ואוו-ץענרע םיוב א

 .עבלעז סָאד לָאמא ךָאנ רעטעּפש טונימ א ?! אדַאדַאזַארקדַארק ,

 רעלופסינמייהעג-שיפָאזָאליפ א ,רעטכַארטרַאֿפ ַא ,רעטפנַאז ַא

 ..:יירשענסיוא

 ןעסינמייהענ ןיא ךיוא טרעװ רהיא ןוא ,וצ ךיז טרעה רהיא

 .ןענָארטרַאפ

 ַא ןופ טמוק "! ַאיַא-ַאדַארק-ַארק, רעד זַא ,טסייוו רהיא

 -יילּפ יד ףיוא "ןעטעלָאּפע, עטיור טָאה סָאװ ,לעגיופ ןעצראווש

 -ענ ץנאנו א טימ שינעפעשאב עכילנהעוועג ץנַאנ ַא -- סעצ

 לעמיה ַא ןיא ךייא סָאד טניװרַאפ ךָאד ןוא .יירשעג ןעכילנהעוו

 ,םיורט

 ךעלעניופ עלַא ךיז ןעזָאלוצ טכאנרַאפ רעדָא הירפ רעד ןיא
 רתיא ?רעטסעקרָא ןַא רעדָא רָאכ א סָאד ןיא ,לָאמַא טימ

 -ַאב רעדעי ,ביל עלַא ךייא ןענייז ייז ןוא ,לוק ןעדעי טנעקרעד
 | .ןעמאזוצ עלַא ןוא רעדנוז

 ןעריסערעטניא וצ ןעביוהעגנָא ךיז ךיא בָאה ךעלגיופ טימ
 ףיוא ןערהָאפ ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו ,רעהירפ רחָאי עכילטע

 נעלפ ןָאשייקאוו ףיוא רעבָא ,גרעב ?ליקסטעק יד ןיא ןָאשייקאוו

 ןיוש ןעגניז לעגיופ םינימ עגינייא ןוא ,טסוגױא ןיא ןערהָאפ ךיא

 טייצ עטסעב יד .ןעצנַאגניא ןעדניוושרַאפ ייז רעדָא ,רחעמ טינ ןַאד
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 -סענ ערעייז ןעיוב ייז ןעוו ,גנילהירפ ןיא זיא לעגיופ ןערידוטש וצ
 ןוא ,ךעלעייא יד ןעהירב סרעטומ עניטפנוקוצ יד ןעוו ,ןעט

 "ניק יד ךיז ןעוװעדָאה ןוא ןעריובעג ןערעוו סע ןעוו ,רעטעּפש
 ךיז טָאה גנילהירפ רעד ןעוו ןעוועג ךיא ןיב ןייבדואוו ןיא .רעד
 עכילטע רָאנ ןהעזעג ךיא בָאה ןעטרָאד .ןעזייװַאב וצ ןעביוהעגנָא
 ןעצנַאנ א ןעוועג ןעטרָאד ןענייז סָאװ ,עכלעזַא סנעטסיימ ,םינימ
 | .ךיוא רעטניוו

 םעד טלהתיפרעד לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ,דרָאפלימרוינ ןיא
 ,גנילחירפ ןופ םעט ן'תמא

 יד ןהעזענ ןוא) ןעזעלעג רהיא טָאה רעכיב-לעגיופ יד ןיא
 רעד ןיא לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רהיא עכלעוו ,םינימ ןופ (רעדליב

 ,טבראפאב 'ךייר ןענייז ייז ןופ ענינייא .ןהעזעג טינ טייקכילקריוו

 ַאזַא טנעקרעד רהיא ןעו .ןהעש ךיוא זיא גנַאזעג רעייז ןוא
 ,גונעת רַאפ ךייא ייב ץרַאה סָאד טרעטיצ ,לעגיופ

 ,יווװ טנַאמרעד טרעוו (121 שזדייּפ) דנַאב ןעטי ווצ םעד ןיא

 -ענ לָאמַא ךיא בָאה ,?וקס רעקראי וינ ַא ןיא רעליש ַא גידנעייז

 ענידעבעל .,"קנילָאבַאב, א ןענעװ ןעזעל רעדניק יד יו טרעה
 ,אד טרעהעגנ ןוא ןהעזענ לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה סקנילָאבַאב

 ייז בָאה ךיא החמש ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא .דרָאפלימרינ ןיא

 ןענייז ייז ;ןערילָאק עכייר ןייק טינ ןעבָאה ייז ! טנעקרעד
 ַא ןופ יו ייז ןעבָאה רענעט ןוא ,טנַאסערעטניא ךָאד רעבָא
 -ענכָאנ ייז ךָאנ ךיא ןיב רעטריזיטָאנּפיהרַאפ א יו .טענרַאלק

 .ןעגיושמנַא ןיוש ייז ןערעוו ינוי ןעטימ ןיא רעבָא .ןעפָאל

 ןיא ןיב לעגיופ רענַאקירעמַא םינימ גיצפופ ןוא עכילטע טימ

 ענינייא .טעדיילקעג ךייר ןענייז ייז ןופ עליפ .,ןעראוועג טנאקאב

 .ןיא ןימ ןייא .ןהעש תמא ערעדנַא ;ןהעש לענַאיצַאסנעס

 ;עיולב:ךילרעביוצ ןיא ,רעטייוצ א ;ןערעדעפ עטיור-דנעמַאלפ
 .טסורב עלעג-לעה ַא טָאה רעטרעפ ַא ;עלעגידלָאג ןיא ,רעטירד ַא

 -- ץַאלּפ ןעבלעז םעד ןיא ןהעז רהיא םנעק םינימ עלַא טינ

 ןיב ךיא ןיב ,ןעטייוצ ן'פיא טרָא ןייא ןופ ןהענ ךיא געלפ

 .םורא ןעליימ ףיוא דנענענ םעד טימ ןערָאװעג טנאקאב

 ,דמערפ ןעוועג רימ לעגיופ יד ןענייז דנָאל-סטרובעג ןיימ ןיא
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 -עטיל רעשיסור רעד ןופ --- ןעמענ ערעייז טסואוועג בָאה ךיא

 ַא רַאפ סָאװ ןוא סיוא טהעז ענעי רעדָא יד יו רעבָא --- רֹוטַאר

 .טַאהעג טינ ףירגנאב ןייק ךיא בָאה םעד ןענעוו ,טגנניז יז גנַאזענ

 ןעדעי .ךעלעמילב יד טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז בָאה ךיא
 -רעהירפ יד ןופ עגינייא ןוא ,עיינ ענינייא ךיז ןעזייװַאב טַאנָאמ
 -רַאפ ןופ טייקגיטרַאנעדיישרַאֿפ א רַאפ סָאװ .ןעדניוװשרַאפ עניד
 רהיא .ךוב-ןעמולב רעייַא ןיא ןײרַא טקוק רהיא ! ןעמרָאפ ןוא ןעב

 ןיא ךיז ןעזייווַאב סָאװ ,ןעטייווק ענעדיישרַאפ יד ןענעוו טזעל

 עלַא ןיוש טָאה רהיא .יַאמ ןיא סע .ינוי ןיא ,יַאמ ןיא ,ל?ירּפַא

 טהענ רהיא .יירד רעסיוא ,ןהעזעג טַאנָאמ םעד ןופ ךעלעטייווק

 רהיא זיב ןעהור טינ טנעק רהיא .,טכוז ןוא ןעגיובעגנייא םורָא
 טינ טָאה רהיא זא ,ןענייצרעביא ךיז ןוא ,ןהעזרעד ייז טעוװ

 רהיא .ױזַא גידנעהענמוא ,העוו ךייַא טוט קרַאק רעד .,תועט ןייק
 וצ יו הּפילק ַאזַא טקנוּפ ןיא'ס .ןעבענפיוא טינ רעבָא טנעק

 ...עלעניופ ַא ןעכוז

 געלפ .ןעסנירג ןופ ןעטרָאג ַא ןעווענ זיא לעטָאה םעד ןעבעל
 טצנַאלפ סָאבעלַאב רעד יוװ ןעקוק ןוא ןהעטש הירפ רעד ןיא ךיא

 סּפינרױט ,לעפָאטרַאק ,שַאװקס ,(עזורוקוק) ןרָאק-טיוװס ןייא
 לָאמ עבילטע ךיא געלפ ךָאנרעד .,ןָאמ ,סעברַא ,ןערעעמ ,(ןעביר)
 .טסקַאװ סע יו ןהעז ןהענוצ גָאט ַא

 רעד ףיוא טייברַא ןעמ יו ,ןהעז ֹוצ טאהענ ביל בָאה ךיא

 -ַאב ןָא ךיז ןעביוה סע יװ ,ןרַאב ן'רעטנוא ,ןעטרָאד ,םרַאפ קַאבַאט
 .רעטעלב עטיירב יד ןעזייוו

 ןיא ןעבילקענרעבירַא ךיז ךיא בָאה עדייבענ טּפיוה רעד ןופ

 ,טייז ַא ןָא ?עסיבַא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,זיוה ערעדנוזַאב ַא

 רעגיהור ןעוועג רימ זיא ןעטרָאד .לעקניוו ןעניטכערּפ ַא ןיא ךיוא

 .ןעטכארט ןוא ןעדיצַאּפשמורַא ,ןעזעל ,ןעביירש וצ

 ַא טימ ןעניוצראפ ןעוועג ןענייז רעטסנעפ ייווצ עניימ

 -וצ ּפמָאל ןיימ טנעלפ טכאנייב .(עקטעיס ענעטָארד א) ןירקס

 עגינייא .(ןעגניקרעטעמש) "ךעלעגיױפ רעמוז, להָאצ ַא ןהֶא ןעהיִצ
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 ןוא ,ץענ םענעטָארד ןעטכידעג םעד ךרוד ןערַאּפשכרוד ךיז ןענעלפ

 ןופ עענש רעצנַאג ַא ,ךוב רעדָא ריּפַאּפ-ביירש ןיימ ףיוא ןעלַאפ

 סָאד טגעלפ' טשרעוצ ,ןעלַאפנָא טגעלפ ,ךעלעניופ-רעמוז ,ךעלעגילפ
 .טנַאסערעטניא ןערָאװעג רימ סָאד זיא ךָאנרעד .,ןערעגרע ךימ

 דנעזױט עכילטע ןופ ?עטדעטש רענַאקירעמַא עדעי טעמכ
 ,טַאלבנעכַאװ ַא סנעטסיימ -- גנוטייצ רהיא טָאה רעניואוונייא

 טנאקאב ךיא ןיב .,םהאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ןיא דרָאפלימר-ינ

 .ןעװעג סָאד זיא לַאפוצ ַא ךרוד .,רָאטקַאדער ן'טימס ןעראוועג

 ךיא בָאה ,טסָאּפ ףוא ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,לָאמ ןייא

 -רעמאב עזעינילעדײטנַא ןַא טכאמ רענאקידעמא ןא יו טרעהעג
 זיא לעטדעטש עשינַאקירעמַא טכע ןַא ןיא ,ןעצעמיא וצ גנוק
 -עטניאראפ ךיז ךיא בָאה .ךַאז עכילנהעוועגנוא ןַא ןעוועג סָאד

 ,נָאטנוז ,ןענרָאמ ףיוא ןוא ,טדערוצ ךיז ןעבָאה ריס .טריסער

 .רעניד וצ ןעוועג םהיא ייב ךיא ןיב

 -ניירא טפָא געלפ ךיא ןוא ןעכוזַאב טּפָא ךימ טנעלפ רע

 ןעריצַאּפש ןהענ רימ ןענעלפ לֶאמַא ,יירעקורד ןייז ןיא ןעמוק

 ,רעניואוונייא יד ןעגעװ ןעלהעצרעד רימ טגעלפ רע .ןעמַאזוצ
 טלעטשענרָאפ ךימ טָאה רע ןוא .סרעמרַאט ענימורַא יד ןענעוו
 .םיטאבעלעב רעדרָאפלימרוינ יד ןופ ענינייא רַאפ

 -רדיימ רַאפ לוש טָאװירּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה לעטדעטש ןיא
 רעד טָאה .טדעטש ענעדיישרַאפ ןופ ןערעטלע עכייר ןופ ךעל
 ףיוא ,רערהעל יד ןופ יירד טימ טכאמעג טנאקאב ךימ רָאטקַאדער
 ןוא עּפורנ א טלעטשעמעמאזוצ זנוא ייב ךיז טָאה ןפוא ןעזיד
 ,ןעמַאזוצ דנעווַא ןַא ןעננערבראפ טּפָא ןעגעלפ רימ

6 

 .טָארגַאּפ רעווענעשעק רעד

 -הירפ ןעבלעז םעד קראי וינ ןופ ןיהַא ןעמוק ןעגנוטייצ יד
 ןיא זא ,עשעּפעד ַא ןעזעלענרעביא ךיא בָאה לָאמ ןייא ,ןעגרָאמ

 .םָארנַאּפ רעכילקערש ַא ןעמוקעגרַאפ זיא ,דנַאלסור ,ווענעשעק

 יד ןוא ,ןערָאװעג טעדרָאמרע ןענייז ןעדיא רענילדנהעצ עכילטע
 -עֶנ ןיא סָאד .תושיננ עכילרעדיוש ןָאטעגנָא ןעמ טָאה תונברק
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 ייב ןעװענּפָא דרָאפלימרינ ןיא ןיב ךיא ןעוו ,לירּפַא ףוס ןעוו

 "יוטש ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענייז ןענרָאמ ףיוא ,ןעכָאװ יירדזייווצ

 עטעדנעשעג רעביא ןעיירעדרעמ ןענגעװו ןעטייהלעצנייא עדנענ

 ןוא ןעטינשעגפיוא טָאה ןעמ עכלעוו ,ערעגנַאװש ןעגעוו ,ןעיורפ

 -ירוצ ןעגעװ ;סעקעוושט טימ ןוא ןערעדעפ טימ טּפָאטשעגנָא

 .ךעל'הפוע עשידיא ענעס

 ךיז בָאה ךיא .רעטשימוצ ַא יװ ןעגנַאנענמוא ןיב ךיא

 ןעטסקענ םעד טימ ,דרָאפלימ-וינ ןיא דנעלע טלהיפרעד גנילצולּפ

 ,ןעדיא טימ ךיז ןהעז קראי וינ ןייק ןערהָאפעגקעװַא ךיא ןיב נוצ

 .ווענעשעק ןופ ןעליורג יד ןענעוו ןעדייר

 -נַאג .קרָאי וינ ןיא טכארבראפ ױזַא ךיא בָאה נעט עכילטע

 "נוא רעד ןענעו ןעסָאנעג טימ טסעומשעג ךיא בָאה נעט ענעצ

 ןעגיניזנַאװ-החיצר םעד ,ןענאװעשורק ןענעוו ,הטיחש רעכילביולג

 ,יאדמשא

 -רַא-טייל ַא ןעבירשעגפיוא "?סטרעװרָאפ, ן'רַאפ בָאה ךיא

 םהיא ןעבָאה ןעסָאנעג יד ןופ עגינייא .םָארנָאּפ םעד ןענעוו לעקיט

 -ענ ןעבָאה ,"סורעגנעק , יד ןופ ךילכעזטּפיוה ,ערעדנַא .טביולענ

 .שידיא וצ זיא רע זַא ,טגָאז

 ןעמונעג ךימ ןעבָאה ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא עפַאי סוקרָאמ

 -עג טינ בָאה ךיא .עיצקַאדעד יד ןעמענוצרעביא רעדיוו ןעדיירוצ
 ןעדירפוצ גידנעטשלָאפ ןעוועג ןיב ךיא ,ןופרעד ןערעה טלָאװ
 "עג ןיב ןוא רעטײברַאטימ רעכילרעסיוא ןַא סלַא ענַאל ןיימ טימ

 ,קיטסירטעלעב ןיימ ןיא ןָאטרַאפ ןעוו

 ,דרָאפלימ-וינ ןייק טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא

 ךיז טָאה סע ןוא געט עסייה יד ןעמוקעגנָא ןענייז ֿפע ןעה
 זייווכעלסיב לעטָאה רעד זיא ,ןאזעסדעיצַאקַאװ רעד ןעביוהעגנָא

 ,ןעיורפ ייוצ רעסיוא ,עלַא .טסענ טימ ןעראוועג טליפעגנָא
 רעד טהילבעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סע .ןעטפירק ןעוועגנ ןענייז

 -יט עטנאקיּפ רָאּפ א ןעוועג ןענייז סע .ןעבעל ?רעדרָאב-רעמוז ,

 .ןענירטניא ,סענעצס ,ןעגנוהיצַאב ,סעיצַאוטיס ,ןעּפ
 "יופ טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז ןעבָאה טסענ יד ןופ ענינייא
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 רהעמ טסואווענ ןינע םעד ןעגעו טָאה יורֹפ ןייא ןוא ,ךאלענ
 -ךריוב; טלעטשעגפיונוצ לָאמ עכילטע רימ ןענָאה .ךיא יו
 -ַאב עדנעהילפ יד ןעטכַאבָאעב ןעזָאלענקעװַא ךיז --- ?סיטרַאּפ
 .ןעמאזוצ ןעשינעפעש

 ךיא  .יורפ ןיימ ןעמוקעג רימ וצ זיא ןעכָאװ רַאּפ א ףיוא
 ,רעמוז ףוס ן'זיב ןעבילברַאפ דרָאפלימרוינ ןיא ןיב

9.7 

 ,רָאטקַאדער רעדיוו

 -אה רימ .,קראידוינ ןייק טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד
 -17 ףיוא רעדיוו ,םור רשינריופ ןעסיורג ַא ןיא טצעזַאב ךיז ןעב
 .קרַאּפ טנעסעווייטס םעד ייב ,טירטס רעט

 ענארפ יד ןעמונענפיוא רעדיו רימ טימ ןעבָאה ןעסָאנעג
 רעדילגטימ ענעריישראפ .,רָאטקַאדער קירוצ ןערעוו ןיימ ןעגעוו
 ןעגעו טעדנעװעג רימ וצ ךיז ןעבָאה ?ןָאשייאיסָאסַא, רעד ןופ
 זיא רעכלעוו ,סעדנַארַאב ףהעזָאי ןעוועג ןיא ייז ןעשיווצ .םעד
 קנעדענ ךיא ,"סטרעוװרָאּפ , ןופ רָאטידע רָאבייל רעד ןעוועג טציא
 ןעגעוו טאהעג ןעבָאה ךימ טימ סָאװ ,ךערּפשעג ןעגנַאל ַא ךיוא
 .גרעבנהעש ןוא סילינ ריאמ ןינע םעד

 עלָאר רעד ןיא טַאהעג טינ קשח ןייק טולָאסבַא בָאה ךיא
 בָאה ךיא רעכלעוו טימ גנורעטסיינַאב יד .ןעטערטוצניירא רעדיוו
 רעד ןופ גנואיובפיוא רעד רַאפ טײברַאעג רעהירפ ראי ַא טימ
 רימ ןיא רהיא רַאֿפ ןעביירש .,ןערָאװעג טלהיקענּפָא זיא גנוטייצ
 -יורד ןופ רעטייבראטימ ַא סלא רָאנ רעבָא ,םהענעגנא רהעז ןעוועג
 -ערעטניא עכילנעזרעּפ עניימ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .ןעס
 רימ ענַאפ רעטסעב רעד ןיא טלעטשענ ךימ סָאד טָאה ןעס
 ןעועג זנוא רַאפ זיא סע ןוא ,ןעדיישַאב רהעז טבעלענ ןעבָאה
 -עטיל ףיוא ;יירפ ןעוועג ךיא ןיב ?סרעליאב טאּפ , ןופ  .גונעג
 .טייצ גונענ ןעבילבעג רימ ןיא שילננע ףיוא טייברא עשירַאר
 עכילרעניא ןופ טייוו ןעוועג ךיא ןיב ןעסיורד ןופ גידנעביילב ןוא
 -םירטעלעב עניימ רַאפ הטימענ ןעניהור א ןיא ,םיכוסכסדייטרַאּפ
 | .ןעבַאנפיוא עשיט

 ענינייא ןענופעגנ טציא ךיז ןעבָאה ןָאשיײאיסַָאסא רעד ןיא
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 -כיר ןיימ וצ ךילדנייפ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,"סורעגנעק, יד ןופ

 יָאװער רהעמ, ,"שיטסילַאיצָאס רהעמ, ןעוועג ןענייז ייז .גנוט

 רעבָא סָאד טָאה רימ ייב .ןעפור סָאד ןענעלפ ייז יוװ ,"רענַאיצול

 םרהיפ סָאװ ,געוו ַא ןופ רעטייוו ןוא שירעמיורט רהעמ ןעסייהעג

 .ןעטַאטלוזער עניד'תושממ וצ

 ךיא ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,טרעכיזרַאפ רימ ןעבָאה עֶלַא

 יד ןופ טקנוּפדנַאטש רעד ןעוו ,עיצקַאדער רעד ןיא ןיירַא טערט

 טכַאמ יד ןעבָאה טינ טעװ רענייק זַא ,ןעדניוװשרַאפ "סורעגנעק,

 רימ ייב ןיוש זיא סָאד רעבָא .ןערעטש וצ רימ ןעליוו םעד רעדָא

 טינ םתס טציא ךימ טָאה סע .ענַארפ עטסניטכיוו יד ןעוועגנ טינ

 ַא ןופ ןעטײקכילטרַאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןעניוצעג

 -יל עכילדירפ ,עיירפ ךס ַא ןוא הטימעג רעיירפ ַא ,רָאטקַאדער

 ופ לאעדיא רעד ןערָאװעג רעדיוו זיא סָאד --- טייברַא עשירַארעט

 .ןעבעל ןעכילנעזרעּפ ןיימ

 רעשירַארעטיל ןיימ ןופ ךיא בָאה ןעקילג עלעיצנַאניפ ןייק

 ןופ רָאנ ןעכַאמ טנעקעג ןעמ טָאה טלעג .טראוורע טינ ערעירַאק

 ןערעניליב ַא ןופ ןעסעיּפ רעדָא ןענַאמָאר ,ןעגנולהעצרע ןעביירש

 -עג טינ ןליפַא ךיא בָאה רוטַארעטיל טרָאס ַאזַא ןופ ןוא ,טרָאס

 "רטש וצ ןעביוהעגנָא רעדיו רעכיג טלָאװ ךיא ןעקנעד טנעק

 -ַארעטיל טרָאס רעד .סענזיב וצ ןעמונעג ךיז רעדָא ַאאֹל ןעריד

 ַא טכַארבעג טָאה ,טרעבױצַאב ךימ טָאה רעכלעוו ,רעדיוו רוט

 ,טפנוקנייא םענעדײשַאב ץנַאג
 "סנידרַאפ עסיורג ןייק ןעביירש ןייז ןופ טָאה ןיערק ןעוויטס

 רעלופטנַאלַאט רעדנַא ןַא) ן'סיררָאנ קנערפ ןוא ,ןעגיוצעג טינ ןעט

 ןענַארקעג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,רעלעטשטפירש רעגנוי

 -ַאב ןייק טכַארבעג טינ ךיוא רעדעפ ןייז טָאה (ןעמָאנ ןעסיורג ַא

 ,טפנוקנייא ןעדנעטייד
 -סניג ליפ ןיא אקירעמא ןיא רוטַארעטיל יד ךיז טניפענ טנייה

 ךייר ? רימ ןעהעז סָאװ ךָאד ןוא ,ןַאד יו ןעדנעטשמוא ערעניט
 ןיא טָאה ,רעדיוו ,רעזיירד רָאדָאעהט ,רעביירש-דנוש רָאנ ןעבעל
 -עט רעשירַארעטיל ןייז ןופ רחָאי גיצנאווצ עטשרע יד ןופ ףיולרַאפ

 "ויוו רהעז טנידרַאפ --- ןעמָאנ ןעסיורג ַא טימ ןיוש --- טייקניט
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 רענַאקירעמַא, ןייז ןענישרע זיא סע יװ ,םעדכָאנ טשרע = ,גינ
 עיצַאסנעס א ןערָאװעג קרעװ םעד טימ זיא סע ןוא "?עידעגַארט
 עכלעוו ,טלעוו רושטקיּפ-גניװאומ ןוא טלעו רעטַאעט רעד ךרוד
 וצ ןַאמָאר-דרָאמ םעד טכער סָאד טפױקעגּפָא םהיא ייב ןעבָאה
 א ןהעזרעד רע טָאה ןַאד טשרע ,ןעקעווצ ערעייז רַאפ ןעכיורבעג
 | ,עמוס עסיוורג

 עזיד ןעװ טייצ רעד רַאפ טרעדנוהרהַאי ?עטרעפ ַא טימ
 ,רוטַארעטיל טרָאס םעד ןופ ןעמ טָאה ,ןעבירשענ ןערעוו תורוש
 ןופ ךָאנ וצרעד ןֹוא ,טריסערעטניא ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו טימ
 ןעמָאנ רהעמ ןעמוקַאב טנעקעג ,ןעבעל ןעשידיא ןופ ךוטַארעטיל
 .הסנרּפ יו

 .טרעדָאפעג טינ ךֹפ ןייק רעבָא ןעבָאה ךיא ןוא יורפ ןיימ
 ,ןעלקיטרַא ןוא קיטסירטעלעב ןעלַאנרושז יד רַאפ גידנעביירש
 טָאהעג ךיא טלָאװ ,ךוב א גידנעבעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 ןופ ?אווק 8 ןעוועג ךימ רַאפ טלָאװ גנוניטפעשַאב ַאזַא ןוא .גונעג
 .טייהנעדירפוצ רעניטסיינ רעטסכעה רעד

 -וָאֿפ , ן'ראפ ןעבייוש וצ ייברעד ןעוועג טיירעב ןיב ךיא
 ןופ לַאװק ַא ןעוועג ןיא סָאד .ןעבעל ןעצנַאג םעד "סטרעוו
 רעבָא ןעמענ .טרָאפ רעדנַא ןַא ןופ ננולעטשנעדירפוצ עגיטסייג
 סָאד --- רָאטקאדער "סטרעוורָאפ , ַא ןופ ןעטכילפ יד ךיז ףיוא
 | ,ןיז רעדנַא ןַא טאהעג ןיוש טָאה

 פוטש-רָאטקַאדער םוצ ןענױצעג טינ רחעז ךימ טָאה סע
 יד זַא ,טגָאזעג ןעביוא בָאה ךיא .ןעגיוצעג ַאי ךימ טָאה ךָאד ןוא
 ךימ ןיא ןיא ?סטרעוורָאפ , םעד ןעיובפיוא ן'ראפ גנורעטסיײגַאב
 טנעלפ זייוו-ןעטונימ .ןעצנאגניא טינ רעבָא ,ןעראוועג טלהיקענּפָא
 -ךע רעדנעצנעלג רעד .ןעלהיפ ןעזָאל רעדיוו רעביוצ רעד ךיז
 עניימ טרהיפעגנייא בָאה ךיא ןעוו ,ןעטַאנָאמ ענעי ןופ גלָאפ
 ,טציירעג ךימ טָאה ,ןעמרָאפער

 -ןַצרַאֿפ טביולרע רעדיוו בָאה ךיא זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד
 ךיא ."ןָאשייאיסָאסא סטרעוורָאפ , רעד רַאפ ןעמָאנ ןיימ ןעגנערב
 טימ רעדיוװ ןוא ,נימיטשנייא ןערָאװעג טלהעוורע רעדיוו ןיב
 ,(טנאה עיירפ טולָאסבא ןַא טימ) "רעואּפ ?ופ טולָאסבא,

 ננוטייצ רעד ןיא ןעפרַאװעגנירַא רעדיו ךיז בָאה דיא
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 סלא טייקניטעט ןיימ ןיוש זיא רהעמ ןוא ,ןענעל ןוא בייל טימ

 .ןעראוועג ןעכַארברעטנוא טינ "סטרעװרָאפ, ןופ רערהיפ רעד

 בָאה ךיא סָאװ רהָאי םעד ךיוא ןענעכערוצ ךילטנעגייא ןעק ןעמ

 רעד טימ םירָאװ ,דרַאפלימרינ ןיא ןוא ןייבדואוו ןיא טכַארברַאפ

 -עגוצ טייצ עצנַאג יד ךיא בָאה טַאנָאמ ריפ-יירד ןופ עמהאנסיוא

 עכלעוו ,ןעמרָאּפער יד ןוא ,ךָאװ עדעי ןעלקיטרַא עכילטע טקיש

 -- ןעמונעג ןיימענלא ןיא -- ןענייז טרהיפעגנייא בָאה ךיא

 .ןױא םיײהנעזעװבַא ןיימ ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגֿפױא

 "סטרעוורָאּפ , ןופ גנואיובפיוא רעד רַאפ ךיז ךיא בָאה טציא

 עיינ טימ ןוא ,רענעלּפ עיינ טימ ,עיגרענע רעיינ ַא טימ ןעמונעג

 .ןילַא ךיז רַאפ ןוא רעטייברַאטימ יד ראפ סעמעהט



 .לעטיּפַאק רעטפלעווצ

 .לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא עלָאר ןייז ןוא ןידרָאנ בקעי

1 

 רעטַאעט -- .רעטאעמ רעשידיא רעד ןוא ןידרָאג בקעי
 םולפנייא ס'ןידרָאג --- .רוטַארעטיל ןוא ןעלָאר

 ,טכַאמ ןוא

 -ַאמַארד סלַא טייקגיטעט ס'ןידרָאנ ןופ גנַאפנָא םעד ןענעוו
 סעשזדייּפ ,דנַאב רעטירד) טלהעצרעד ןיוש ךיא בָאה גרוט

 םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ךיא בָאה ןעטרָאד .(4617400 ןוא 6
 "רוה "רָאסעּפָארּפ , ןופ סולפנייא ןוא ןעסעיּפ יד ןעשיווצ םוחת

 -יא יד ןיא טשרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,רענײטַאל ףעזָאי ןוא ץיוו

 ,ןעסעיּפ טרָאס םעד ןוא ,רעהירפ קרָאי וינ ןופ סרעטַאעט עשיד

 טייצ רעייז ןיא ,ןידרָאנ בקעי טכַארבעננײרַא טָאה סע ןעכלעוו

 גנוקריוו רעד רעטנוא ךילכעזטּפיוה ,רעטַאעט רעשידיא רעד טָאה

 ַא ןופ ןעשינעפיט יד ןיא ןענופעג ךיז ,ץיוורוה ?"רָאסעפָארּפ , ןֹופ

 ןעכילנעזרעּפ ס'ןידרָאג ךרוד ןוא ,ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ךרוד .ּפמוז

 ערעכעה ןוא קַאמשעג רערעסעב ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה ,סולפנייא

 ןוא ן'ץיוורוח רַאפ רעכעה ליפ ןענַאטשעג זיא ןידרָאג .ןעגנורעדַאפ

 ,טסייג ןיא יא ,טסנוק ןיא יא ן'רעניײטַאל

 -ענסיוא רימ זיא "רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב ןעטירד םעד ןיא

 -רָאנ ןופ ןעסעיּפ עכילטע עטשרע יד רָאנ ןענָאמרעד ֹוצ ןעמוק
 ,"אקירעמא ןיא דיא רעשיסור רעד , ,"ריביס , --- רעדעפ ס'ןיד
 ."ריל נינעק רעשידיא רעד , ןוא ,"ןעטלעוו ייווצ,

 סָאװ גנוטיידאב רעד ןענעוו טדערעג ךיא בָאה ןעטרָאד ןיוש
 ייז טָאה רע .רעליּפשיוש עשידיא יד רַאפ טַאהעג טָאה ןידרָאג
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 ןעלָאר ןעבענענ ייז טָאה רע .,ןעליּפש וצ טייהנענעלעג א ןעבענענ

 -עגעג ייז רע טָאה רעטעּפש ןוא .(192 שזדייּפ ,דנַאב רעטירד}

 סלַא טירשטרָאפ טכַאמעג טָאה רע .ןעלָאר ערעסעב ךָאנ ןעב

 טירשטרַאפ טכַאמעג ייז ןעבָאה ,םהיא קנַאד ַא ןוא ,גרוטַאמארד

 .רעליּפשיוש םלַא

 ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה ךילכעזטּפױה

 -ַאק ַאהטרעב ןוא רעלדַא ַארַאס ,ןיצּפיל ינעק ,רעלסעק דיווייד

 ס'נידרָאג ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה ָאקסעלוגָאמ דנומניז ,שיל

 ַא סַאהעג ייז ןיא טָאה רע ןוא ,ייז ןופ עטסיימ ןיא ,ןעסעיּפ

 געלפ רע רעבָא .,ןעלָאר עקרַאטש ןעּפַאש וצ טייהנעגעלעג

 רעביירש ערעדנַא ןופ ןעסעיּפ יד ןיא ןעלָאר עקרַאטש ןעפַאש

 "עג טָאה ָאקסעלונָאס .ץיוורוח יוװ עכלעזַא ןופ וליפַא --- ךיוא

 םענערָאבעג ליפ ױזַא ןוא טנַאלַאט םענערָאבעג ?יפ ױזַא טאה

 טפַארק רעשירעלטסניק רענעגייא ןייז טימ זַא ,ענהיב רעד ףיוא ןח

 "נוא ןַא ןעבָאה רעמיא רע טנעלפ םזיטענגַאמ ןעכילנעזרעּפ ןוא

 ןידרָאנ טָאה ערעירַאק ס'ָאקסעלוגָאמ ןיא ,גלָאפרע ןערעייהעג

 -ַאק יד ןיא יוװ עסיורג ַאזַא טינ רעבָא ,גנוטיידַאב ַא טָאהעג ךיוא

 עכלעוו ,סנירעליּפשיױש ןוא רעליּפשיוש ערעדנַא יד ןופ סערעיר

 .ןעפורעגנָא ָאד בָאה ךיא

 -ענ ןענייז ייז .ךיוא רעהירפ טאהעג עכַא ייז ןעבָאה ןעמענ

 "רָאנ בקעי רעדייא ךָאנ םלוע רעטַאעט םעד ייב ןעננילביל ןעוו

 סָאװ גלָאפרע רעד .עסעיּפ עטשרע ןייז ןעבירשעגפיוא טָאה ןיד

 -נהעוועג יד ייב גלָאפרע ןַא ןעוועג רעבָא זיא ,ןעבָאה ןענעלפ ייז

 ןיא רעליּפשיוש סלַא דנערהעוו ,ןעסַאמ רעטַאעט עשידיא עכיל

 טייקמאזקרעמפיוא יד ןעהיצ ןעמונעג ייז ןעבָאה קרעוו ס'ןידרָאג

 רעטַאעט עטלַא יד ןוא ; םוקילבוּפ ןערעטנענילעטניא םעד ןופ

 ,םעיינ ַא ףיוא ןעצעש ֹוצ ייז ןעביוהעגנָא ןעבָאה "?ןעטָאירטַאּפ ,

 .רענייטש ןערעכעה ַא ףיוא

 טרָאס םעיינ םעד רַאּפ ןערָאװעג טרעטסײנַאב ןענייז ןיילַא ייז

 םעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ,ןעמוקַאב ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעלָאר

 רַאפ ןוא ןעסעיּפ יד רַאפ טרעטסײנַאב ןעוועג זיא םלוע רעטַאעט

 .ייז ןיא ןעֶליּפש רעייז



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב ' 546

 ןופ טרעוו ןעכילקריוו םעד ןענעוו רעטרעוו רֶאַּפ ַא טשרעוצ
 .ןעננופַאש ס'ןידרָאג

 בָאה ךיא עכלעוו ,ננוניימ יד ךיז טָאה גנוהיצַאב רעזיד ןיא
 רעזנוא רַאפ ,טרעדנעעג טינ רימ ייב ,18092 ןיא טגָאזעגסױרַא
 ַא ןופ רעבָא .ננוטיידאב ערעייהעגנוא ןַא טאהעג רע טָאה ענהיב
 קורדסיוא םעד טהעטשרַאפ ןעמ יװ ,טקנוּפדנַאטש ןעשירארעטיל

 ןייק ןעכַאז ענייז ןעבָאה ,טלעוו רעשירַארעטיל רעטיירב רעד ןיא

 ןיא ןעבירשעגנ בָאה ךיא סָאװ קיטירק רעד ןיא .טַאהענ טינ טרעוו
 פשמ ַא ןעבעגענ ךיא בָאה ("גנוטייצ רעטײברַא, רעד ןיא) 2
 ןייק טינ רע זיא ןעדיא עמורפ ייב .סרוקיּפַא ןַא ,ןעדיא ַא טימ
 רעשירארעטיל רעד ןיא .דיא ַא רע ןיא רעבָא ןעטסירק ייב ,דיא
 -ערענ טינ רוטַארעטיל רַאפ ןעסעיּפ ס'ןידרָאנ ןעמ טלָאװ טלעוו
 -נעלק ןענידסלָאמאד רהיא ןיא) רעבָא ענהיב רעזנוא רַאפ ;טנעכ
 ןעטירד העז) גיטכיוו רהעז ןעוועג ייז ןענייז (דנאטשוצ ןעכיל
 -וצ רעבָא ןעמ ןומ ןינע ןעזיד ייב .(190 שזודייּפ ,דנַאב
 רעד וצ ןעלָאר רעטַאעט ןופ תוכייש רעד ףיוא ןעזייוװנָא טשרע
 ,טסנוק רעשירָארעטיל ןענעוו ענַארפ

 ,רעליּפשיוש ראפ ןעלָאר עקרַאטש ןעּפַאש ןעק גרוטַאמַארד ַא
 ןַארַאפ .רוטַארעטיל ןייק ןעפַאש טינ טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא
 עניזיר ןעבָאה ןערָאיטקַא עלופטנַאלַאט עכלעוו ןיא ,ןעסעיּפ-דנוש
 טינ ףרַאד ןעמ .ענהיב רעד ףיוא ןעטייחנעגעלעג עשירעלטסניק
 -טפירש רעד רָאנ טינ ?ײטנַא טמענ אמארד ַא ןיא זַא ,ןעסעגרַאפ
 ,טפָא רהעז ,טפָא ןוא .רעליּפשיש רעד ךיוא רָאנ ,רעלעטש
 ,טייקכילקריוו ,ןעבעל ןיירַא עלָאר רעד ןיא רָאיטקַא רעד טזָאלב
 .ךיז ןיא טינ טָאה עלָאר ענעבירשעג יד עכלעוו ,עיזעָאּפ ,המשנ
 -סניא ןעשיטאמַארד ַא ןעבָאה ךילכעזטּפיוה ףרַאד נרוטאמַארד רעד
 רעד ןיוש ןעק ,סָאד טָאה רע ביוא .להיפענ ענהיב ַא ,טקניט
 -רעּפ עטיוט ַא ןופ ןעק רע .ןילַא ןָאט ענירעביא סָאד טסיטרַא
 .שינעפעשאב ענידעבעל ַא ןעכַאמ ןָאז

 רעד ןופ טייוו ץנאנ ןעוועגנ ןענייז ןעלָאר רעטַאעט ס'ןידרָאג
 יד ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד .טייקכילקריוו
 .ךילריטַאנ ןעגנולקעג טינ ןעבָאה ,ןענָאזרעּפ ענייז ןופ רעליימ
 ,ןעזַארפ ,"תומכח, ןעגָאז ןענעלפ ןעיורפ רעדָא רענעמ ענייז
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 טינ לָאמנייק ןעבעל ן'תמא ןיא ןעטלָאװ ןעשנעמ עכלעזַא עכלעוו

 ןעװעג ןענייז סָאד .ןעגנערבסיװַא ןעּפיל ערעייז ןופ טנעקענ

 טינ ,ןעזַארפ ס'רעסַאפרַאפ םעד ,ךעלטרעוו ס'רעסַאפרַאפ םעד

 .ערעייז

 עזַארפ רעכילריטאננוא רעסיוועג א ןופ גנולָאהרעדיװ יד

 ןופ גנורעדליש יד סלַא ןעלעטשסױרַא טּפָא ןידרָאנ טנעלפ אזַא

 -;?ַאיל עװָאנישַאמ ןעוועג ןעּפיט ענייז ןענייז סנעטסיימ .ּפיט ַא

 -עג ןעבָאה סע .תומכח עוָאנישַאמ --- דייר ערעייז ןוא ,סעק

 ןעמוקענרָאפ ןענייז סע .רענעט עשלַאפ רועיש א ןהָא ןעגנולק

 .ןעטקעפע עניליב ?הָאצ א ןהֶָא

 -טלעצניקעג ןֹוא ןעטייקכילריטַאננוא עֶלַא עזיד ץָארט רעבָא

 -טנַאלַאט ַא רַאפ עלָאר ערַאבקנַאד א ןעטיידנָא רע טנעלפ ,ןעטייק

 יד ןופ ןעכערּפשעג ענהיב יד יװ שטַאװק ַאזַא .רעלטסניק ןעלופ

 "עי ןעכערּפשענ ענייז ןענייז ןענרוטאמַאוד עשידיא ענידרעהירפ

 יז .רעכעה ךס א ןענַאטשעג ןענייז ייז .ןעוועג טינ סלאפנעד

 .םעט רהעמ טָאהעג ןעבָאה

 ,ךיו רַאפ ןוא ןא ,"ךעל'המכח, יד : ךַאז א ךָאנ ןוא

 ןָאזרעּפ עדנעפערטַאב יד ביוא .ענעטָארעג ןעוועג טּפָא ןענייז

 -עטניא ןעוועגנ לעטרעוו רעד טלָאװ ,ןעגָאז טנעקעג טינ סָאד טלָאװ

 טביירש ןידרָאג ןעוו ,(סנעטסגינעוו ,עלעפ עכנַאמ ןיא) טנַאסער

 ,ןָאטעילעפ ַא ןיא ,גנוקרעמַאב ענעגייא ןייז סלַא טושפ ףיוא םהיא

 טימ ,רעטוג ַא ןעװעג רע ןיא טסינַאטעילעפ א .ליּפשייב םוצ

 ןענעלפ רעליּפשיוש יד ןוא .ןעלַאפנייא עשיטסירָאמוח עדנעצנעלג

 ַא ןעװעג ןיא אפונ סָאד .ןערעוו טקיצטנע ךעלטרעוו ענייז ןופ

 .ייז ייב גנורעטסייגַאב ןופ לָאװק

 -- עקלאיל ַא יצ ,ּפיט ַא ןעפַאשענ ,ָאזלַא ,טָאה ןידרָאנ יצ

 וצ טייקכילנעמ 8 טָאהעג טפָא רחעז םהיא ייב טָאה רָאיטקַא רעד

 .עלָאר ַא ןעפַאש

 -עג רעליּפשיוש עשידיא ערעניטכיוו יד ןענייז םהיא ךרוד

 ךרוד ןוא ,ןעמָאנ ַא ןענָארקעג ןיילַא ןעבָאה ייז ,רעלטסניק ןערָאװ

 "עט רעשידיא רעצנַאנ רעד טָאה ןעסעיּפ ענייז ןיא ןעליּפש רעייז

 ,עםוטש רערעכעה ַא ףיוא ןעביוהענפיוא ךיז רעטַא
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 עטנַאמרעד יד ,ןעסקַאװעג זיא טכַאמ ןוא ןעמָאנ ס'ןידרָאנ
 -ניטכיוו יד יא ןעוועג ןענייז סנירעליּפשיוש ןוא רעליּפשיוש עּפורג
 -ַאטקעריד ןוא םיטַאבעלַאב יד יא ,ענהיב רעד ןופ ןעטפערק עטס
 ןעוועג ךיוא זיא רָאיטקַא-ראטס, רעד ,סרעטַאעט יד ןופ ןער
 ןיא ףתוש רעניטכיוו ַא רעדָא ,רעטַאעט םעד ןופ רָאטקעריד רעד
 ןעוועג ןַאמ רהיא ןיא ,יורפ א ןעוועג זיא סָאד ביוא ןוא ..םהיא
 ס'ןיצּפיל סעסימ ןעוועג זיא ױזַא .,רָאטקעריד ןוא סָאבעלַאב רעד
 -בַאּפש דלָאּפָאעל ,ןַאמ סע'שילאק סעסימ ןוא ,ץנימ לעקיימ ,ןַאמ
 -ךַא .ּפ בָאקיישזד ,ןַאמ ס'רעלדַא ַארַאפ טפערטַאבנא סָאװ .רענ
 רעבלעז רעד וצ ןוא רעליּפשיוש-"רַאטס, ַא ןעוועג רע זיא ,רעל
 ,רָאטקעריד רעטַאעט רעד טייצ

 -רעה עגידנעטשלָאפ יד ןעווענ ןַאד זיא עּפורנ עטנַאמרעד יד
 קרָאי וינ ןוא ,קרָאי וינ ןיא סרעטַאעט עשידיא עלַא ןופ ןירעש
 -אעט רעשידיא רעטסניטכיוו ןוא רעטסערג רעד ןעוועג ןַאד זיא
 ,ךילטנעגייא ,רעניצנייא רעד טעמכ .טלעוו רעד ףיוא טקנוּפ-רעט
 -רַאפ ןעועג ןַאד ענהיב עשידיא יד זיא דנַאלסור ןיא םירָאװ
 רעטַאעט עשידיא יד ןוא ,טקירדרעטנוא קרַאטש רעדָא ןעטָאב
 -עמור ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא טליּפשעג ןעבָאה סָאװ ,סעינַאּפמָאק
 .טַאהעג טינ גנוטיידאב ןייק ןעבָאה ,עינ

 -לעוװ ןענעוו ,ןערָאטקעריד-רעליּפשיוש עּפורג יד יו טקנוּפ ןוא
 סרעטאעט עשידיא יד רעביא טשרעהענ ןעבָאה ,ָאד דייר ךיא עכ
 טשרעהעג ,ןעגָאז ןעמ ןעק ,ןידרָאג בקעי טָאה ױזַא ,קרָאי וינ ןיא
 ,ייז רעביא

 -עג ןיא ,ןענופעג רהיא טָאה ןידרָאנ יו ,ענהיב עשידיא יד
 ױזַא ןעוועג ןענייז רעליּפשיוש ערהיא ןוא ,גירעדינ ױזַא ןענַאטש
 לָאז רע סָאד ךילריטַאנ ןעוועג זיא סע זַא ,היור ןוא דנעסיוונוא
 ךילנהעוועגנוא ןא גידנעבָאה ןוא .גנוטכארַאפ טימ ןעקוק ייז ףיוא
 ןערָאיטקַא יד ףיוא רע טנעלפ ,רעטקַארַאכ ןעגיציה ןוא ןעצלָאטש
 | 7 .המיא ןא ןעפרַאװפױרַא

 ייז ןוא ,טקעּפסער ןעפיט ַא טלהיפעג םהיא וצ ןעבָאה ייז
 ,םהיא רַאפ טרעטיצעג ךילבעטשכוב ןעבָאה
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 -- .שילַאק ַאחטרעכ -- .ןיצּפיל -- .רעלדַא -- .רעלסעק

 .ץנימ לעקיימ -- .שטיװָאקשַאמ -- .רעלד8 ַארַאס

 "עג ךיו ןעננואוטפיוא ס'ןידרָאנ ןעבָאה ןעטסכילטייד םא

 טגעלפ רעהירפ .ן'רעלסעק דיווייד ןופ ערעירַאק רעד ףיוא טלחיפ

 סלַא ןעלָאר ענייז טימ םלֹוע רעטַאעט םעד ןערעביױצַאב רעלסעק

 ןופ לייט א ."ארעּפָא רעשירָאטסיח  ַא ןופ דלעה רענעשָארג

 ןיא ,עביל ןיא ךיז ןערעלקרע ןיא ןהעטשַאב טגעלפ "טסנוק , ןייז

 רע ."ןעשידלעה, ַא לעצנעט ַא ןהענ ןיא ןוא ,ןעטעלּפוק ןענניז

 "ןעטָאירטַאּפ , רעטַאעט יד ןוא ,ןעסקַאװעג טוג ןוא ךיוה ןעוועג זיא

 "וילק "עשיצנירּפ , יד ןופ ןוא רוניפ ןייז ןופ תחנ ןעביילק ןענעלפ

 ןעטייוצ העז) ענהיב רעד ףוא ןענָארט טנעלפ רע סָאװ רעד

 טינ רע טגעלפ ןעלָאר ענייז ןיא .(988 ןוא 284 שזדייּפ ,דנַאב

 .?שילַארטַאעט , ןערימַאלקעד רָאנ ,ןעדייר

 ןעוועג טש'רמולכ ןענייז עכלעוו ,ןעסעיּפ-דנוש יד ןיא ןליפַא

 יו ןעדייר .ןערימַאלקעד ךיוא רע טנעלפ ,?ןעבעל ןעגיטנייה ןופ ,

 .טדערעג טינ םתס ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעמ טָאה שנעמ ַא

 זיולב .ןערעדָאפ ןעמ ןעק ךאז אזַא זַא ,טסואוועג טינ רָאנ טָאה ןעמ

 ןוא .טכיזניה רעזיד ןיא םהַאנסיוא ןא ןייז טנעלפ רעקימָאק רעד

 "עג ַא יו טדערעג ענהיב רעד ףיוא טָאה רעקימָאק רעד סָאװ סָאד

 ַא סלַא טכַארטאב ןעוועג זיא אפונ סָאד --- שנעמ רעכילנהעוו

 .םזימָאק םעד ןופ ?ייט

 "נָא לָאמ ןעטשרע םוצ רעלסעק טָאה ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ןיא

 -ַאלקעד וצ טָאטשנַא ,ענהיב רעד ףױא ןעדויר ווצ ןעביוהעג

 םהיא טָאה עלָאר יד .ןערָאװעג סָאד זיא ןייֵלַא ךיז ןופ .ןערימ

 ; ןעדנוצעגנָא טפַארק-סגנודליבנייא ןייז טָאה יז .,וצרעד טכַארבענ

 סלַא ךיז טלהיפרעד ,עלָאר רעד ןיא טבעלעגניירַא ךיז טָאה רע

 ןיוש זיא ןָאט-סנעבעל רעכילריטַאנ רעד ןוא ,שנעמ רענידעבעל ַא

 רעטרעװ יד ןיא טלהעפעג טָאה סָאװ סָאד .ןעמוקעג אליממ

 רעליּפשיוש רעד טגיײלעגניירַא ייז ןיא טָאה ,רעסַאפרַאפ םעד ןופ

 -עג טינ ןיילַא סָאד טשרעוצ טָאה רעלסעק ,ןעליּפש ןייז טימ
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 םהיא סָאד ןעבָאה רעכוזאב רעטַאעט עטנעגילעטניא .טסואוו

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,טרהעלקרע

 םייה רעד ןיא .שנעמ רעדנעסיוונוא ןַא ןעוועג זיא רעלסעק

 גינייוו ץנַאג ןערהָאי-רעדניק ענייז ןיא רע טָאה (ווענעשעק ןיא)
 -נַאלַאג ןופ לעטכַאש ַא ןעטלַאהעג רע טָאה רעטעּפש ..טנערעלעג

 טנעקעג ןוא עמיטש ַא טאהענ טָאה רע .,סָאנינַאר א ףיוא יירעט

 -ניז וצ טייקגיחעפ יד ןיא ןעטייצ ענעי ןיא ןוא ,ןעגניז לעסיבַא

 .ענהיב רעשידיא רעד וצ טירטוצ רעכילנהעוועג רעד ןעוועג ןעג

 ,טפַארק טּפיוה יד זיא ,טלחעצרעד ןיילַא לָאמַא רימ טָאה רע יװ

 ןענַאטשַאב ,רָאיטקַא ןַא ןערעוו וצ ןעבירטעג םהיא טָאה סָאװ

 רעליּפשיוש םעד ןיא ןענופענ טָאה רע סָאו ,רעביוצ םעד ןיא

 רעד ןיא ןרעטש רעסיורגנ ַא ןעוועגנ ןַאד זיא רעכלעוו ,דלָאננהעש

 ךיוה ןעוועג זיא רע .דנאלפור םורד ןופ טלעוו רעטַאעט רעשידיא

 -עּפ , ַא ןענָארט רע טנעלפ סַאג ן'פיוא ןוא ,דלָאננהעש ,ןהעש ןוא

 ןוא ענירעלעּפ רעזיד טימ םָא .שולעּפַאק ןעכיוה ַא ןוא ?ענירעל

 סָאד .ט'םושכ'רַאפ ן'רעלסעק ןעגנוי םעד סָאד רע טָאה שולעּפַאק

 ןענעלמ ןעטנארפ עכילנהעוועג .גנאנ רעשילַארטַאעט ַא ןעוועג זיא

 ןיא ןענעלפ ןערָאיטקא עשידיא .ןערָאיטקַא רָאנ .ןהעג טינ ױזַא

 .ןערָאיטקַא ןייז ךיוא סאנ ן'פיוא ןערהָאי ענעי

 עניליב ןיא טליּפשענּפָא טָאה רעלסעק יוװ ,ָאזלַא ,םעדכָאנ
 דנַאלסור ןיא טשרעוצ ,רהָאי נילדנהעצ ַא יו רעכעה ןעסעיּפ-דנוש
 ַא ןערָאװעג גנילצולּפ טעמכ רע זיא ,אקירעמַא ןיא ךָאנרעד ןוא
 ןיז ןערעסעב ?יפ ַא ןוא םעיינ ַא ןיא רעליפשיוש רעלופטנַאלַאט

 ענידעבעל ,ןעלָאר ןעפאש ןעמונעג טָאה רע  טרָאװ םעד ןופ

 ס'ןידרָאנ ןעקנאדרַאפ וצ טָאהעג רע טָאה סָאד ןוא .ןעלָאר
 | .רעלסעק רעיינ ץנַאג 8 ןערָאװעג ןיא סע .,ןעסעיּפ

 א ןעװענ זןיא רע .שרעדנַא ןעוועג זיא ן'רעלדא טימ

 ןייז ןופ ?ייט עטסעב יד ךיוא טָאה רע רעבָא ,ּפיט רעדנַא ץנַאנ

 .ןעקנַאדרַאפ וצ ןע'ןידרָאנ טאהעג ערעירַאק

 רע .,דנעסיוונוא יױזַא ןעוועג טינ םייח רעד ןופ זיא רעלדַא

 ואוו ,סעדָא ןיא .שיסור ןעבירשעג ןוא שיסור טוג טדערעג טָאה
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 ןיא רע ןיא ,ןערָאװעג טעװעדַאהענסױא ןוא ןעריובעג זיֹא רע

 ט'רבח'עג ךיז ,רעפיטש רעסיורג ַא ןעוועג ןערהָאי ?ענניא ענייז

 רעבָא טָאה רע .ּפַאלק ַא ןעבעג טנעקעג ןוא ןעגנוי-ןעסַאג טימ

 -עלַאב ,רעטנענילעטניא ןַא יװ ןעדייר ןוא ןעטלַאה טנעקעג ךיז

 ןוא ,גנוי רענהעש ןעטלעז ַא ןעוועג זיא רע .לענניא רעשיטאב

 .ח ןימ רעטנעגילעטניא ןַא ןענעלעג זיא טייקנחעש ןייז זיא

 רהיא וצ זיא רע ןעװ ןוא ,ענהיב רעד וצ ןעניוצעג טָאה םהיא

 וצ טרעהעג רע זַא ,טגיײצעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה ,ןעמוקעגוצ

 .ןָא טפַאשנעריובעג ןופ רהיא

 שוח םענעריובעג ַא ןוא טפַארק עשיטַאמַארד טָאהעג טָאה רע

 -ַאנ ,ךַאפנייא ענהיב רעד ףיוא ןעדייר ,ןעטקעפע עשינעצס וצ

 יא סָאד .טנערעלענסיוא טינ ךיז לָאמ ןייק רע טָאה ,ךילריט

 סאו ,רוטאנ רעשירעלטסניק טרָאס רעלעיצעּפס רעד ןענעג ןעוועג

 ךס ַא אמַארדָאלעמ וצ ןעניוצעג טָאה םהיא .טַאהעג טָאה רע

 -ָאלעמ ןייז רעבָא ,ןיז ןעשיטסילַאער ַא ןיא אמארד וצ יוװ רהעמ

 סָאװ .גנֹואווש ןעשיטעָאּפ א טָאהעג ךיז ןיא טָאה םזיטַאמארד

 רהעמ ץלַא ,ןעליּפש ןייז טימ ןערָאװעג טנאקאב ןיב ךיא רהעמ

 טסאּפעגוצ ןעטסעב םא זיא רע זַא ןערָאװעג טגייצרעביא ךיא ןיב

 .ךילדנעטשרַאפטסבלעז זיא עיצַאמַאלקעד ואוו ,ןעלָאר ריּפסקעש וצ

 ,טייקנהעש עשיסַאלק ןעבעגעגניירַא רע טלָאװ ןעלָאר עכלעזַא ןיא

 .סָאד טפור ןעמ יו

 -ירֶא עשירעלטסניק ןעניל טנעלפ אפונ ךיז ןערימירג ןייז ןיא

 ךילדליב ןעװעג רעמיא רע ןיא ענהיב רעד ףיוא .טעטילַאנינ

 -דנוש עטלַא יד ןיא ןייז רע טנעלפ ױזַא ,?ופסקורדנייא ןוא

 ןיא ךָאנרעד ןוא דנַאלסור ןיא ןעליּפש טנעלפ רע סָאוװו ,ןעסעיּפ

 ןוא ;קראי וינ ןיא ןוא ַאנַאקיש ןיא רעטעּפש ךָאנ ןוא ןָאדנַאל

 "אב רעזיד ןיא .ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ןיא ןעבילבעג רע זיא ױזַא

 .םהיא ראפ ןָאטוצפיוא סָאװ טָאהעג טינ ןידרָאנ טָאה גנוהיצ

 -עטיירב א טנעפעעגפיוא םהיא רַאפ רעבָא ןעבָאה ןעלָאר ס'ןידרָאנ

 ךיז ,ָאזלא ,טָאה רע ,ןעטייקכילנעמ עיינ טימ עהייר ַא ,טלעוו ער

 .ייז ןיא טלעקיווטנע ךיוא

 עטסטנאסערעטניא יד ןעוועג רע זיא טייקכילנעזרעּפ סלַא

 געלפ ךיא .רעליּפשיוש עשידיא עלַא ןעשיווצ רוניפ עטסטלוב ןוא
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 ןעגיטרַאנעגייא ןַא טימ ,גולק .ןעסעומש וצ םהיא טימ ןעבָאה ביל
 םענענייא ןייז ןופ עקירדנייא עטנַאסערעטניא טימ ?ופ ןוא ,רָאמוה

 -על ןעלעטשרָאפ ןעכערּפשענ טַאװירּפ ענייז ןיא רע טנעלפ ,ןעבעל

 ַא ןוא ,סָאד .סענעצס ענידעבעל ןוא רעדליב-רעטקַארַאכ ענידעב
 ךייא טגעלפ רע רעכלעוו טימ ,טייקניצרעהנעפָא עגידריווקרעמ

 ,עכלעזַא ןליפַא ,ןעגנורהַאפרע עכילנעזרעּפ ענייז ןענעוו ןעלהעצרעד

 ןַא םענייז טנעלפ ,ןָא טינ ךילנהעוועג ןערהיר ןעשנעמ עכלעוו

 -רעטנוא עטנַאסערעטניא ןעטלעז ַא רַאפ ןעכַאמ סעומש ןעמיטניא

 ,גנוטלַאה

 -ערעטניא רעגינייוו ןעוועג ענעצס רעד רעטניה זיא רעלסעק
 -סיורא ךיוא ןעכערּפשעג טאװירּפ ןיא רעבָא טנעלפ רע .טנַאס
 -נוא ןַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא טפָא ,טפַארק-סננודליבנייא ןעזייוו

 ןעמ טָאה אפונ ךעלטרעוו עכלעזַא ןופ .עזַארפ רענידנעטשנַא

 ,טנַאלַאט םענערָאבעג ַא טָאה רע זַא ,ןהעז טנעקעג

 ןעבעל רעטַאעט ןעשידיא םעד ןיא רוניפ ע'טלוב א
 םַאדַאמ ןעוועג ךיוא זיא טרפב עּפורנ ןידרָאנ רעד ןיא ןוא ?לכב

 ס'רעלדַא ןיא) ןעטָארטעגפױרַא ענהיב רעד ףיוא זיא יז ןעוו ,ןיצּפיל
 עדנעסיוונוא טולָאסבַא ןא ןעוועג יז זיא ,(דנַאלסורדדיז ןיא ,עּפורט

 -ירשעג םעד טימ טפַאשטנַאקַאב טפערטַאבנא סָאװ ןוא ;  יורפ
 טָאה ןעלָאר ערהיא רַאנָאז .ןעבילבעג ױזַא יז זיא ,טרָאװ םענעב

 טינ רהיא רעבָא טָאה סָאד .רהיא ראפ ןעזעל טזומענ רעצימיא

 עפוטש עכיוה ַא ןעכיירגרעד וצ ןוא ןעלקיווטנע וצ ךיז טרעטשעג

 .ןירעליּפשיוש סלַא
 ןוא טנעמַארעּפמעט ןעגידרעייפ ַא ,רעטקַארַאכ טָאהעג טָאה יז

 ,להיפענ ןעשיטַאמַארד ןעקרַאטש ַא
 -ַארדָאלעמ רהעמ טלהיפענ ךיוא ךיז טָאה ןעליּפש רהיא ןיא

 -ַארדָאלעמ .טפַארק ןוא ננואווש רעמיא רעבָא ,אמַארד יו אמ

 ,"תרפא עלערימ , רהיא ןופ רקיע רעד ןעוועג ךיוא זיא שיטַאמ
 רהיא ןופ ןערעלהעפ יד ןענעוו ןענָאז טינ לָאז ןעמ סָאװ רעבָא

 ענייא ןעוװעג זיא "עלערימ , רהיא ,עסעיּפ רעזיד ןיא ןעליּפש

 ןעפַאשעג זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ ,ןעטלַאטשענ עטס'טלוב יד ןופ
 ,ענהיב רעשידיא ַא ףיוא ןערָאװעג
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 -רעד וצ ךיוא ךיז טעב ,ןיצּפיל םַאדַאמ ןענעוו טדער ןעמ ןעוו
 רעליּפשיוש ןייק .ץנימ (ליאאבימ) לעקיימ ,ןַאמ רהיא ןענָאמ

 יטיסילבָאּפ , ןוא רעשזדענעמ ס'יורפ ןייז סלָא ; ןעוועג טינ רע זיא

 -קיווטנע רעד ןיא רָאנ טינ עלָאר א טליּפשעג רעבָא רע טָאה "ןעמ

 ןופ גנולקיוטנע רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ערעירַאק רהיא ןופ גנול

 .ערעירַאק ס'ןידרָאג

 -אפ עשיטַאבעלַאב עטנַאקַאב ַא ןופ ןחוז רעד ןעווענ זיא רע

 ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב םהיא טימ ןיב ךיא ןוא ,קסירב ןיא עילימ
 -ענ טָאה רע ואוו ,אנליוו ןיא גידנעייז ךָאנ ,ןערהָאי עגנוי עניימ |

 -םיל םַאדַאמ טיס .טוטיטסניא רעזנוא ןיא ןעמוקוצנָא טעװענַאלּפ
 .קראי וינ ןיא ,רעטעּפש רהָאי עכילטע טנעגעגַאב ךיז רע טָאה ןיצ
 ןַא טימ ,רעגיצרעה-טוג ַא רעבָא רעניציה ַא רהעז ןעוועג זיא רע
 ,רעכילדימרענוא ןַא ,עינרענע עסַאמ ַא טימ ןוא טנַאה רענעפָא
 רע זיא ןעסערעטניא רעטַאעט ערהיא ןוא יורפ ןייז .ןערב ַא
 -נעבענרעביא רעזיד טימ ןוא ,רועיש ַא ןהֶא ןעבענרעביא ןעוועג
 וצ ןעפלאהענטימ ליפ רע טָאה םענייז רעייפ ןעזיד טימ ,טייח
 ךיז טָאה יז עכלעוו ןיא ןעסעיּפ יד יא ,רהיא יא ןעמָאנ ַא ןעכַאמ
 ס'ןידרָאג ןעוועג ךילכעזטּפיױה ןענייז סָאד ןוא .טנעכייצעגסיוא
 .ןעסעיּפ

 ס'ןידרָאג ןיא ןירעליּפשיוש ַא סלַא טָאה רעטעּפש לעסיבַא
 ךיז (ערעדנַא ןוא "ַאטַאנָאס רעציירק , ,"ָאפַאס ,, ןייז ןיא) קרעוו
 ךיוא טָאה יז .שיִלַאק אהטרעב ןעמָאנ ןעסיֹורג ַא ןעברָאװרע
 רהעז ןוא גנוי ןעוועג יז זיא וצרעד ןוא ,טנעמַארעּפמעט טָאהעג
 רעדָא) רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא (רענכַאּפש) ןַאמ רהיא .ןהעש
 יז ןעכלעוו ןיא ,רעטַאעט םעד ןופ (ןערָאטקעריד יד ןופ רענייא
 .טליּפשענ טָאה

 ס'ןידרָאג ןיא ךיז טָאה ןירעליּפשיוש עשיטסילַאער סלַא
 ןופ יורפ יד ,רעלדַא הַארַאס עטנַאמרעד יד טלעקיווטנע ןעלָאר
 -נעלג א ,עלופטנַאלַאט א ןעװעג זיא יז ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד
 ןופ עכילטע ןיא גלָאפרע טָאהעג טָאה יז ןוא ,ןיטסיטרַא עדנעצ
 .ז ןופ קיטש רעטַאעט עהייד ַא ןיא ךיוא יו ,ןעסעיּפ ס'ןידרָאנ
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 וצ ןעביוהעננָא ךיוא ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ןירבָאק . ןוא ,ןיביל

 .ענהיב רעד רַאפ ןעביירש
 -נוי א ןערָאװעג טנאקאב ךיוא זיא ןעסעיּפ ס'ןידרָאנ ךרוד

 .(=שטיװָאקסָאמ ןעמָאנ ן'טימ ,רעסעדָא ןַא ךיוא ,רעליּפשיוש רעג
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 ---?גיל לַאנַאשייקוידע, -- .ץנעגילעמניא רעזנוא ןוא ןידרָאג
 רעלַאקידַאר רעד -- .?סטרעוװרָאּפ, רעד ןוא ןידרָאנ

 .ןעסעיּפ ענייז ןופ רעטקַארַאכ

 רע .שיסור ןעבירשעג ןוא טדערעג טונ טָאה ןידרָאנ בקעי

 ןייז ןעװ .ץנעגילעטניא רעשידיא-שיסור רעד וצ טרעהעג טָאה

 ןעמונעג ךיוא טָאה ,ןעגייטש ןעמונעג טָאה גרוטַאמַארד סלַא ןעמָאנ

 רימ יװ ,?עינָאלָאק רעשיסור , רעזנוא ןיא גנוטיידאב ןייז ןעגייטש

 ןעסעיּפ ןעבירשעג טלָאװ רע ןעוו .ןעפור ךילנהעוועגנ ךיז ןעגעלפ

 ערעיראק רעטַאעט ןייז טלָאװ ,טרָאס ןעשידיא ןעטלַא םעד ןופ

 -רענסױרַא טינ סערעטניא ןייק עטנאקאב עשיסור ענייז ןעשיווצ

 רעכעה ךס ַא ןענַאטשעג ןענייז קרעוװ ענייז יו רעבָא ױזַא ,ןעפ

 טָאה ןעטייז עלַא ןופ ןוא ,סעמַארד עשידיא ענידרעהירפ יד יו

 רעביוהפיוא םעד סלַא ןוא טנַאלַאט ַא סלַא טסירגַאב םהיא ןעמ

 -נעגילעטניא יד ןעשיווצ סרוק ןייז זיא ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ

 ,טריסערעטניא םהיא טימ ךיז טָאה ןעמ .ןעסקאוועג ךיוא ןעט

 | .טייקמאזקרעמפיוא ןעזיוועג םהיא טָאה ןעמ ןוא

 .טייקכילטנעפע ןופ ןערעיוט יד וצ ?עסילש ַא ןיא ענהיב יד

 ,טלעוו-ענהיב רעשידיא רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא רע ןוא
 ןייז טכוזעג טָאה ןעמ .ניטכיוו ןוא רעלוּפָאּפ ןערָאװעג זיא רע

 ןיא .ץיוו ןעטונ ַא ןעגָאז טנעקענ רע טָאה ,בנא .טפַאשטנאקאב

 -עננא ,רעכילהערפ א ןעװעג רע זיא דניירפ ןופ עינַאּפמָאק רעד

 רהעז ןעוועג רע זיא םייה רעד ןיא ךיז ייב ןוא ,שנעמ רעמהענ

 ַא טלעמַאזענמורַא םהיא םורַא ךיז טָאה ,ָאזלא .ךילדניירפטסַאנ

 "ולגנע רעד ףיוא גלָאפרע טַאהעג רע טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא (*
 .ןעבולברַאפ ןיוש רהוא ףיוא זוא ןוא דנַאלגנע ןיא ענהיב רעש
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 -סטפעשעג ,ןעטסיטנעד ,סרעיַאל ,םיריוטקָאד עטנעגילעטניא עּפורנ

 .טייל

 -ענ ַא ,"גיל לאנַאשייקוידע, ןא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע

 -דנעווא ןוא ןעסַאלק-דנעװא ןערחיפ וצ קעווצ ן'טימ טפַאשלעז

 ןופ ץרַאה סָאד ןעװעג זיא ןידרָאנ .רעטייברַא ראפ סרושטקעל

 -ענוצ ,רהיא ראפ טלעג טלעמאזעג טָאה רע ,עיצאזינַאגרַא רעד

 ןעכַאמ ןעפלָאהעג ,סרערושטקעל ןוא רערהעל עטסעב יד ןעניוצ
 טָאה סָאװ ,עּפורג יד .,ןעגנולמאזראפ ,ןעננולעטשרַאפ-טיפענעב

 ,עּפורג עזיד .ייברעד גיטעט ןעוועג זיא ,טלעננירעגמורַא םהיא

 סנייא ןעוועג ןענייז ,"גיל, רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע יד ןוא

 "ךניירפ יד טכַאמעג רעננע טָאה ץלַא סָאד .עבלעז סָאד ןוא

 ןיא ןעמעלַא ןופ ןוא ךיז ןעשיווצ רעדילנטימ יד ןופ טפַאש

 | .ןע ןידרָאנ וצ םענייא

 טינ טקעריד ןידרָאנ טָאה גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ
 גנורהירַאב יא ןעמוקעג רע זיא ?גיל , רעד ךרוד רעבָא ; טרעהעג
 טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטייקגיטעט עש'להק טימ
 .גנוגעװַאב רעטייברא רעזנוא

 יד זַא ,רעזעל רעד טסייו דנַאב ןענידרעהירפ םעד ןופ

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,"סטרעוורָאפ , ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע

 רענידנעטש ַא ןעוועג רע ןיא ,(לָאמ ןעטשרע םעד) רָאטקַאדער

 ןייאוד ףיוא ,סיפִא רעזנוא ןיא ןוא ,זנוא ייב רעטייברַאטימ

 .םהיא רַאפ קסעד ַא ןענַאטשעג קסעד ןיימ ןעבעל ןיא ,טירטס

 טנילײטַאב ךיז "סטרעוורָאפ, ןיא טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ךָאנרעד

 ,רעטייברַאטימ רעכילרעטיוא ןא טלַא
 -דַא ?עשריױממָאק , ןיא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוװעג ןזיא רעלימ יאול ןוא ,"רעזייטרדעוו

 ןָארעּפ עטסכיירסולפנייא יד ,סלַאפנעדעי רעדָא ,"סטרעוורָאפ,

 ןע'ןידרָאו ןעשיווצ זיא ,"ןָאשייאיסָאסַא סטרעוװרָאפ , רעד ןיא

 ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,סיוטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגסיױרַא םהיא ןוא

 רהעז ןעוװעג ייז ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד ןענייז רהָאי רֶאּפ ַא

 ,טָאנ, ם'ןידרָאנ ןענישרע זיא טייצ רעזיד ךרוד ,עכילדנייפ

 עכלעוו ,ןעסעיּפ ייווצ יד --- ?ָאפַאס , ןייז ןוא "?עפייט ןוא שנעמ
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 "עגנוא ןַא טַאהעג םלוע ןעטמיטשעג-לַאקידַאר רעזנוא ייב ןעבָאה

 -ענרעטנורא זָאלמרַאב עדייב ייז טָאה רעלימס .גלָאכרע ןערעייה

 ןעבירשעג רע טָאה "לעװייט ןוא שנעמ ,טָאנ,; ןעגעוו) ןעסיר

 זיא אמעהט יד זַא ,טרהעלקרע טָאה רע .ןעלקיטרַא סקעז עצנאג
 ךילריטַאנ זיא סָאד ןוא ---'"בויא , ןוא "טסואפ , ןופ ןעמונעג

 ,טלעטשעגנעמַאזוצ אמארד יד טָאה ןידרָאג יו ױזַא זַא ןוא --- תמא

 .(ןיז ןייק טינ יז טָאה
 ןעטלאהראפ ךילדנייפ ןַאד ךיז ןידרָאג טָאה ן'רעלימ בילוצ

 .(284 שזרייּפ ,דנַאב ןעזיד העז) ןיימענלַא ןיא "םטרעוורָאּפ , םוצ

 דניירפיטוג --- ןידרָאג ןוא רעלימ --- ייז ןענייז ךָאנרעד

 ןעטלַאהרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה גרוטַאמַארד רעד ןוא ,ןערָאװענ

 .ךיוא גנוטייצ רעד וצ רעכילדניירפ

 ןעבָאה ,"סטרעוורָאפ, ןיא ןעמוקעגנָא קידוצ ןיב ךיא ןעוו

 ךרוד ,טרעדנעעג רעדיוו גנוטייצ רעד וצ ןעגנוהיצַאב ס'ןידרָאג ךיז

 ןייק .רימ ןוא םהיא ןעשיווצ ןעסינטלעהראפ עטננערטשעגנָא יד

 זיא ןיימעגלַא ןיא .ןעוועג טינ רעבָא סָאד זיא גנורעדנע עפרַאש

 : עדנעגלָאפ סָאד ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ ,ךילדניירפ ןעוועג רע

 רענעבעגרעביא סלַא ןוא רעביירש-ןעסעיּפ סלַא ,ןידרָאג

 "םידיסח, טָאהעג טָאה ,"גיל לאנָאשייקוידע, רעד ןופ רערהיפ

 סטרעוװרָאפ , רעד ןיא ךיוא טסייה סָאד ןוא ,גנוגעוַאב רעזנוא ןיא

 -רע ןעוועג רימ ןופ רעדָא ן'רעלימ ןופ זיא רע יצ ,"ןָאשייאיסָאסא

 -ןיירפאב טנעהָאנ ןעוועג רע זיא ,םעד ץוח ַא .טינ יצ טרעטייוו

 רעזנוא וצ .ןעסָאנעג עטנענימָארּפ ערעזנוא ןופ ענינייא טימ טעד

 יו ןעטלַאהעג רעמיא ךיז רע טָאה ,ָאזלא ,ןיימעגלא ןיא ײטרַאּפ

 .יאדוא סנָאינוי ערעזנוא וצ ןוא .,רעריזיטַאּפמיס ַא

 זיא ,טסילַאיצָאס רעלעמרָאפ ןייק ןעוועג טינ ןיא רע ביוא

 י"ַאזעג-לַאקידַאר עניטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג סלַאפנעדעי רע

 .ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא ןעטנַארגימיא ענענ

 ענייז ןיא ןעלהיפ טזָאלעג רעכילטייד ץֹלַא ךיז טָאה סָאד ןוא

 "יירק, ,/ָאפַאס, ,'לעװיט ןוא שנעמ ,טָאג, ןייז .קרעוו

 ןעטלַאהטנע ןעסעיּפ עלַא עזיד --- ?טיײהרַאװ יד , ,"ַאטַאנָאס רעצ

 ןעביג עכלעוו ,ןעטקַא עצנַאג ןוא סעקנעצס ,ךעלטרעוו ןעפַאמ
 -ָאנָאקע ,עביל ,הטַארייה ןעגעוו ןעעדיא עלַאקידַאר וצ קורדפיוא
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 ןעפַאשעג םהיא טָאה סָאד ןוא ןָאינילער ,טייהכיילננוא עשימ
 .ןעטסילַאיצַאס ןעשיווצ טעטירַאלוּפָאּפ ליפ

 ,טָאנ, ןייז ןיא :ליּפשיײיב ןייא רָאנ ןעננערב ָאד לע ךיא

 "ויברַא רעד טנָאז ,טנעמָאמ ןעסיוועג ַא ןיא ,"לעווייט ןוא שנעמ

 רָאנ זא ,סיוא טהעז סע, :ריבנ םעד וצ עסעיּפ רעד ןופ רעט
 רהיא ןוא ,ןעטייברא ריס .ןערעוו ךייר ןעמ ןעק יירעביור ןופ

 "גָאט ןעטונ ַא טבעל

 -ּפא רעשימרוטש א ןעכערבסיוא טנעלפ רעטרעוו עזיד ייב

 ןיא ּפיט רעניטייצרַאפ ַא ָאד זיא רעטײברַא רעד) .,טנעמסידאל

 -עג טינ ן'תמא ןיא רעטרעוו עכלעזַא טלָאװ רע .םייה רעטְלַא רעד

 -ןײרַא ָאד ןיא עזַארפ עשיטסילַאיצַאס עצנאנ יד ,ןעגָאז טנעק

 -ַאננוא רחעז ענהיב רעד ןופ טננילק יז ןוא ,ענשימוא טלעטשענ
 יד ןיא טושּפ טצלירג "טייקינשימוא} עלאקידַאר יד .,ךילריט

 -וַאב רעטַאעט ערעזנוא ןעבָאה ןעכַאז עכלעזַא רעכָא .ןערעיוא

 ערעטנענילעטניא ערעזנוא וליפא ,ןענַאטשרַאפ טינ ןַאד ךָאנ רעכ

 (.טינ ךיוא ןעסָאנענ

 .ןעןעסביא וצ ןעכיילנרַאפ ןעמונעג ןע'ןידרָאנ טָאה ןעמ
 -ירעדינ ךרע ןיא טינ ןענַאטשענ ןַאד זיא אמארד רענַאקירעמַא יד

 ןעלַאקידַאר ַא טימ ןעסעיּפ ןענעו .טנייה טהעטש יז יו רעג

 .ןעמיורט טנעקענ טינ וליפא ייוודָארב ףיוא ןעמ טָאה טלַאהניא

 -שילגנע ןַא ףיױא ןעמ טָאה ,עביל ןוא טַארייה ןופ ענארפ ןיא

 רעד ייב ןעטלַאה טזומענ ךיז ןערהָאי ענעי ןיא ענהיב רעדנעדייר

 יו ןייז טזומענ טָאה ץלַא .,טייקמורפ רעשינַאטירויּפ רעננערטש

 רעד ןופ ןעטנעדוטס שזדעלַאק עשידיא ןעוו ןוא ,ןעטָאבעג טָאה טָאג

 ערעייז ןופ ערענעטירשעגטרָאפ יד טלהעצרעד ןעבָאה דייס-טסיא

 ןעמ טליּטש ,שידיא ףיוא ,ירעואב רעד ףיוא זַא ,ןערָאסעּפָארּפ

 א ןעבָאה ןוא רעטקַארַאכ ןעשינעסביא א ןעבָאה סָאװ ,קרעוו

 -ארפ עזיד ןופ ענינייא ףיוא סָאד טָאה ,טרעוו ןשירָארעטיל ןעכיוה

 -ןטס עשידיא יד ןופ רֶאֹּפ א .קורדנייא ןַא טכַאמעג ןערָאסעּפ

 ס'ןיררָאנ ןהעז טכארבענ ןערָאסעּפָארּפ ערעייז ןעבָאה ןעטנעד

 .ןעסעיּפ

 יו רעכעה ןענאטשעגנ זיא רוטַארעטיל יד ואוו ,דנאלסור ןיא
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 ס'ןידרָאג ןופ ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה ,רעדנעל ערעדנַא עלא ןיא

 יז ןעטלָאװ םיניבמ עניטרָאד יד יו ןוא .טרעהענ טינ סאמארד

 ןיא .טלעטשעגרָאפ טינ ךיז אקירעמא ןיא ןעמ טָאה ,טכַארטַאב

 ,טניימעג ָאד ןעמ טָאה ,ןעמַאנסיוא ענינייא טימ ,רעבָא ?כה ךס

 -עטיל ַא רַאפ טרהעלקרע ךיוא דנַאלסור ןיא םהיא טלָאװ ןעמ זַא

 ,טַאלק ןעטסבעה ןופ רעלטסניק רוטַאר

 רעדילגטימ עליפ ןופ גנוניימ יד ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא

 טינ םהיא טָאה ןעמ .עינָאלָאק רעשיסור רעטנעגילעטניא רעד ןופ

 -נעמ ןעטלעקיווטנע-ךיוה ןייק רַאפ ,רעקנעד א רַאפ ןעטלאהעג

 יו ןוא ,ןעוועג סלַאפנעדעי רעבָא רע ןיא טנענילעטניא .,ןעש

 רעד ראפ גנוטיידאב רעסיורג ןייז וצ נוצעב ןיא : טנַאזעג ןיוש

 טנעקעג טינ טייהנעדיישרַאפדבנוניימ ןייק טָאה ענהיב רעשידיא

 טָאה רע ןא ,קפס ןייק ןייז טנעקעג טינ ךיוא טָאה סע ,ןייז

 -ייצעגסיוא ענהיב יד טהעטשרַאפ רע זַא ןוא ,רָאמוח ,טנַאלַאט

 ץנענילעטניא רעזנוא ןופ לייט רעסיורג א טָאה ,ָאזלַא ,טנעכ

 .ןעסביא ןַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא

 ןיא םהיא טָאה טייקכילדניפּפמע ענידרעוולוּפ ןוא הואנ ןייז

 .םיאנוש עכילנעזרעּפ ענינייא טפַאשרַאפ עינָאלַאק רעשיסור רעד

 -ַאב ןוא דניירפ עמירַאװ טַאהעג ךיוא רהיא ןיא רעבָא טָאה רע

 ףיֹוא ןעזייוואב ךיז טגעלפ רע ןעוו ןוא .רעגנעהנָא עטרעטסייג

 סרהָאי-ינ ןעכילרהעי רעזנוא ףיוא רעֶדָא "אקנירעשטעוו, ַא

 םינּפ רעצלָאטש ,רוניפ עניציײלּפ-טיירב ,עכיוה ןייז טנעלפ ,לָאב

 -רַאפ עּפורג רעסיורנ ַא ןופ רעטנעצ רעד ןייז ,דרָאב עסיורג ןוא

 .רערהע

4 

 -- .רעטַאעט ןיא ענעצס ַא -- .?טַאלבעגַאט, ןיא קיטירק ַא
 רעגידמערוטש ַא -- ."טַאלבענגַאמ , ןיא עקַאטַא ןַא

 ."םטרעוורָאפ, ץכרוד ףמַאק

 -ַאעט אילַאהט ןיא ןעמ טָאה ,1908 ,רעבָאטקָא ןעט19 םעד

 יד, אמארד ס'ןידרָאג בקעי לָאמ ןעטשרע םוצ טרהיפענפיוא רעט

 -ָאר טּפיוה יד ןיא שילַאק םַאדַאמ ןוא ן'רעלסעק טימ ,"המותי

 ַאטײ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא זיא םורַא געט רָאַּפ ַא ןיא ,ןעכ
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 -סניננוא ןַא -- עסעיּפ רעד ףיוא קיטירק ַא ןענישרע "טָאלבעג

 .עניט

 ןעשיוצ ,רעטַאעט אילַאט ןיא ןיא רעטעּפש געט עכילטע

 :ענעצס עדנעגלָאפ יד ןעמוקענרָאפ ,ןעטקַא יד

 טדערעג ןוא ענהיב רעד ףױא ןענַאטשעג זיא ןידרָאנ בקעי

 קיטירק-"טָאלבענַאט , רעד ןענעװו טדערעג טָאה רע .,םלוע םוצ
 םעד ןוא גנוטייצ יד טריקַאטַא טָאה רע .עסעיּפ רעיינ ןייז ףיוא

 ,רעטרעוו עפראש טכיורבעג טָאה רע ,רעקיטירק

 -יירש רעד ,יײלַאּפ ןַאהָאי ןענופעג ןַאד ךיז טָאה רעטַאעט ןיא

 סָאבעלַאב טּפױה רעד ,ןײטשריּפַאס ןוא ,קיטירק רעד ןופ רעב

 -עיּפ ס'ןידרָאנ ואוו ,"?לאנרושז ןענרָאמ , ןעשיסקָאדָאטרָא םעד ןופ

 ןופ םיטַאבעלַאב יד) ןערעוו ןעסירעגרעטנורַא ךיוא ןענעלפ ןעפ

 -ייא סלַא ,קלח ןעפיורג ַא טָאהעג ךיוא ןעבָאה "טָאלבעגַאט , רעד

 ,(?לַאנרושז ןעגרָאמ , םעד ןיא רעמיטנעג
 ןעמונעג ייז ףיוא רע טאה ,ןהעזרעד ייז טָאה ןידרָאנ ןעוו

 .רענניפ יד טימ ןעלטייט

 ,ןעירשעג רע טָאה --- ! סעקישטשָאװזיא יד ,ייז ןעציז טָא ---

 ייז ןעבָאה סטעקיט ערעייז ראפ ןליפַא --- ! סעכ ןופ ךיז רעסיוא

 ! טלהָאצַאב טינ

 -כיר רענעזיוועגנָא רעד ןיא ןעקוק ןעמונענ טָאה םלוע רעד

 ,רעטַאעט םעד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה ןעשנעמ-סננוטייצ ייווצ יד .גנוט

 -ַאב ?טָאלבענַאט  ןיא ךיז טָאה רעטעּפש נעט רָאּפ ַא טימ

 -נאנ םעד ףיוא ןוא ךילנעזרעּפ ןע'ןידרָאג ףיוא עקַאטַא ןא ןעזיוו

 םהיא ףיוא רָאנ טינ ןוא .,ןעביירש ןייז ןופ טסיינ ןעלַאקידַאר ןעצ
 טָאה עכלעוו ,גנונעװַאב רעצנַאנ רעזנוא ףיוא ךיוא רָאנ ,ןיילַא
 ,טציטשעג ןע'ןידרָאנ

 -נוהיצַאב עמונ ןיא ןעוועג ןַאד רעלימ .? זיא ,טנַאזעג ןיוש יוו
 ייב ,רע טָאה ?טאלבענַאט , ן'פיוא ןֹוא ,ןע'ןידרָאנ טימ ןעג

 -רָאמ, ן'כרוד סעקַאטַא טרהיפענ ,ןעטייהנענעלעג ענידרעהירפ

 יד וצ נוצעב ןיא ןעננולדנאה עכילדנייפ ערהיא רַאפ ,"סטרעוו

 טָאה ,ָאזלא .םישעמ עשיטַאּפמיס:-טינ ערעדנַא רַאפ ןוא ,סנאינוי

 ַא ןעביֹוהנא טציא ףרַאד "סטרעוװדָאפ, רעד זא טביולנעג רע

 שינעפרַאוװץומש רהיא רַאפ ,רהיא ןענענ עיצאטינַא ענידמרוטש
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 ,רוטַארעטיל רענעטירשעגטרָאפ רעד ףיוא ןוא ןע'ןידרָאנ ףיוא

 ןענעוו ךיא בָאה ,רעטייוו לעסיבַא ןהעז טעװ רעזעל רעד יו
 ַא ךרֹוד טָאה רעלימ רעבָא .גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג ןינע םעד

 ףמאק ןעזיד ןערהיפ ןעזָאל םהיא לָאז ךיא ןעטעבענ עסָאנעג

 םהיא ךיא טלָאװ ,טדערעג ןעטלָאװ רימ ןעוו .?סטרעװרָאפ,, ןיא

 ןעסיורג ןייק עטכישעג רעד ןופ ףראד ןעמ זא ,ןעזייװַאב ןעמונעג

 ביֹוהנֶא םעד זא ,ןיוש אטישּפ א ,ןעכאמ טינ טּפיוהרעביא ןעזעוו

 רימ ןעכלעוו ,רענייטש אזא ףיוא ךָאנ ןוא ,ןידרָאנ טכאמעג טָאה

 סָאד ייב ןעבילבעג אמתסמ טלָאװ ךיא .ןעגידייטראפ טינ ןערָאט

 ךיא בָאה רעבירעד ןוא ,זנורב ןעוועג רעבָא ןענייז רימ .,עניניימ

 רעלעיציפא רעזנוא ץָארט םירָאװ .טניליװַאב גנַאלרַאפ ןייז

 ןערעדנא םוצ רענייא םייקכילדניירפמוא ןייק רימ .ןעבָאה האנש

 ,ןעגנוחיצַאב עכלעזַא ןיא ןיא ןעמ ןעוו ןוא .,ןעזיװעגסױרַא טינ

 זיא ןעמ תעשב יװ ,ךילפעה ןייז וצ טניינעג רהעמ ךָאנ ןעמ זיא

 ."דניירפ-טוג ,

 ןיא לעקיטרַא-טייל ַא טימ טכַאמעג רעלימ טָאה ביֹוהנֶא םעד
 ,190ט ,רעבָאטקָא ןעט23 םעד ,ךָאװטימ ןופ "סטרעוורָאפ , םעד

 :ןעװעג זיא ?עקיטרַא םעד רעביא טפירשרעביא רעד
 ."טסנוק ןוא עקלעמרַאי ,םלצ,

 "סטרעוורָאפ , ןופ רעזעל יד ןענייז רעטרעוו ייווצ עטשרע יד
 טגעלפ רעלימ סָאװ ,סעקַאטַא יד ןופ טנאקאב טונ ןעוועג ןיוש

 -עננא קירוצ ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ?טאלבענַאט , רעד ףיוא ןעכאמ

 ןא ןעוענ זיא "םלצ , טרָאװ רעד ."סטרעוורָאפ , ןיא ןעמוק

 -לעוו ,"טַאלבעגַאט , רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ףיוא שינערעהוצנָא

 א ףיוא טפיוטענ ןעוועג רעהירפ ןהעצפופ רהָאי ַא טימ זיא רעכ
 -ענ רעלימ טָאה "עקלעמראי, טרָאװ םעד טיס .טייצ רעסיוועג
 טליּפשעג טָאה "טַאלבעגַאט , יד סָאװ ,עלָאר עמורפ יד טניימ
 טגעלפ רע ."ל?ארשי ?כ , ןעשיסקָאדָאטרָא ןופ ןַאנרֶא רעד סלא
 טאהעג טָאה סָאד .??עדרעװוש , טרָאװ םעד ןעכיורבעג ךיוא
 "נָא טָאה "טַאלבעגַאט , יד סָאװ ,גנולמַאז-טלעג ַא וצ תוכייש ַא
 םענרערלינ ַא טימ דרעווש ַא ןעפיוק וצ קעווצ םעד טימ ,ןעביוהעג

 ןעשידיא םעד וצ ןעדיא רענַאקירעמַא ןופ הנתמ ַא סלַא דייש

 | .סופיירד ןאטיּפַאק ,רעריטרַאמ
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 ןיא ,"סטרעוורָאפ, םוצ טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -רעווש , ,"עקלעמראי , ,"םלצ , -- רעטרעוו יירד יד ןענייז ,9

 .רעֶלוּפָאּפ ןעוועג רעזעל "סטרעוורָאפ , יד ןעשיווצ -- "?עד

 -ךָאנ טפור יעלַאּפ זַא ,רעלימ טלהעצרעד לעקיטרַא םעד ןיא

 דיל, -- ןיילַא ןע'ןידרָאג ןוא "ןעסעיּפ ןעטעדַאק, קרעוװ ס'ןיד
 : רעלימ ןעטרָאד טגָאז רעטייוו .(*"טעדַאק רעשירַארעט

 ןעטפַאשנעגנוררע עטסערג יד ןענייז ןעמַארד ס'ןידרָאג בקעי,

 סע .קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ טירשטרָאפ ראפ גנוגנעווַאב רעד ןיא

 ןענעג ףמַאק-רוטלוק םעד ןיא ?עטיּפַאק רעטסדנעצנעלג רעד זיִא

 ריא ַא ָאד ןיא סע ואוו .טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ תוחור עזייב יד

 רַאפ עעדיא ַא טימ דיא א ,לַאעדיא א טימ דיא ַא ,ץרַאה א טימ

 םעד רעטנוא ןעלעטשקעװוא ךיז רע טעוו ,טפנוקוצ רערעסעב ַא

 ןופ ןעטסנהעש םעד ףיוא ףיוא טציא ןעביוה רימ ןעכלעוו ,רענַאב

 ."יירעּפמול ןוא ץומש ,טייקשלַאפ ןענעג עפמעק ערעזנוא עלַא

 -עגטרָאפ וצ ףורפיוא ןַא ןעזָאלענסױרַא ןעבָאה ןעסָאנעג יד

 ,ףמַאק םעד ןיא ןענילײטַאב וצ ךיז ,ןענאיצאזינַאנרַא ענעטירש

 -ָארּפ ןעמוקנֶא ןעמונעג ןעבָאה טדעטש ענעדישראפ ןופ ןוא

 -- .סטרעװרָאפ, ןיא טקורדענ ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעטסעט

 ןע'ןידרָאג רַאפ םיחבש טימ ,"טַאלבעגַאט , רעד ןענענ ןעטסעטָארּפ

 ,טירשטרָאפ ןוא רוטלוק ןופ רענערט סלַא ןוא רעלעטשטפירש סלָא

 -ייווצ טקורדעג "סטרעוורָאפ , ןיא ךיז ןעבָאה ןענָאיצולַאזער יד

 עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ,רעטפע ךָאנ רעדָא ,ךָאו ַא לָאמ יירד
 .ןעכָאוו

 -טמַאזרַאפ-ךעפַאמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבָאטקָא ןעט22 םעד
 ןָאטנילק ףיוא לָאה א ןיא) טייהנענעלעגנא רעד ןענעו גנול

 ,רד ןוא עּפסַאק .רד ,ן'רעלימ טימ (יסנעלעד ןעבעל ,טירטס

 סלא (ןידרָאג בקעי ןופ רעגנעהנָא עקרַאטש עדייב) ווָאראטַאלאז

 ןוא ןעמ טנוומ ,שרָאװ-לעדיז ַא סלַא "טעדַאק , טרָאװ םעד טימ (*
 -רָאפ רעכלעוו ,טלעוו"רעטנוא רעד ןופ גנוו ַא ,"סנָאפלַא, ןַא אקירעמַא
 ,דנַאש רהיא ןופ טבעל ןוא לעדיימיןעסַאג ַא טפַאלקש
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 טָאה ,טרישזנַאוַא גניטימ םעד טָאה םָאוו ,עטימָאק יד .,רענדער
 .טגילײטַאב טינ רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעדאלעגנייא ךימ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,גנקמַאזרַאפ רעד ןופ טכירַאב םעד ןיא

 רעד זַא טנָאזעג טרעוו ,ןעגראפ ףיוא ?טטרעװרָאפ , ןיא טקורדעג

 ייווצ ןעליפנָא טנעקעג טלָאװ ןעמ ;טקאּפעגרעביא ןעוועג זיא לאז
 / :עכלעזַא סלָאה

 ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז "טשאלבעגאט , רעד ןענענ סעדער

 םעד ,"המותי, רעד ןופ גנולעטשרָאפ א ףיוא ןעטקַא יד ןעׂשיווצ

 בקעי ןעװעג רענדער יד ןענייז לָאמ ןעזיד .,רעבָאטקָא ןעטמס0

 .סעדנַארַאב ףעזָאי ןוא ןיילא ןידרָאנ
 יד סלא ,"סטרעורָאפ , ןֹופ שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא

 -אב טָאהעג לָאמ ערערהעמ רעלימ טָאה ,גָאט ןופ סעיינ טּפױוה
 טָאה רע עכלעוו ,ןעמפירשרעביא טימ ףמַאק םעד ןעגעוו ןעטכיר
 טַאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעבאטשכוב עטסערנ יד טימ טלעטשענ

 טָאה עכלעוו ,הרוש עדנעיירשדדלַאװג ַא ןיא ,יירעקורד רעזנוא ןיא
 טלַאהניא רעד .שזדייּפ רעד ןופ טיירב עצנַאנ יד ןעמונרַאפ

 -ַאטשַאב זיא לעּפעק רעטייווצ רעד ןופ ןוא ?עּפעק טּפיױה רעד ןופ

 רעדָא ,רעטרעוו-לעדיז ,רעטרעוװ-ףירגנָא ענידמערוטש ןיא ןענ

 -ַאב רעד זַא ,גנורעדָאפ א --- ןעיירשענסיוא עלענָאיצַאסנעס ױזַא

 -ָאלרַאפ ןעלָאז "טַאלבענַאט , רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא סָאבעל

 ,לַאטרַאװק םעד ןעז

 ןעכלעוו ,ףירב א ןופ עיּפָאק ַא ןענָארקענ טָאה רעצעמיא
 "?ם'טַאלבעגַאט , רעד ןופ ןהוז רערעטלע רעד ,ןָאזָארַאס ?לעקצַאח
 ןופ רערהיפ םעד ,ןע'ןריֹוהא וצ ןעבירשעג טָאה ,רעמיטנענייא

 ןופ טלאהניא רעד .לאטראווק ןעשידיא םעד ןיא לָאה ינאמאט

 : רהעפעננוא ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ףירב םעד

 -ראּפ רענַאקילבוּפער רעד רַאפ סנעטסיימ ןעמיטש ןעדיא יד

 לָאה ינאמאט בוא .טניינעג שיטימעסיטנא זיא יז םנה ,ייט
 -לעוו ,רעדורב טס'ןָאזָאראפ לעקצאח רעטכיר ראפ ןערינימַאנ טעוו

 -ענַאט , יד --- ןעגנוטייצ ןָאזָאראס יד ןעלעוו ,רעיִאל ַא זיא רעכ

 ינאמאט ראפ ןעריטינא --- ?לַאנרושז ןענרָאמ , רעד ןוא "טָאלב
 יד ןופ ןעהיצקעוַא גנורעקלעפַאב עשידיא יד טעװ סָאד ןוא ,לָאה



 08 לאטראווק ןעשודיא ןוא עלָאר ןייז ןוא ןידרָאג בקעי

 -ָאמעד יד ןופ רעננעהנָא ראפ ייז ןעלאפ ןוא רענַאקילכוּפער

 ,(=ןעטַארק

 עשיפַארגָאטַאפ א ןעבענעג "סטרעוורָאפ , ןיא טָאה רעלימ
 רעד עכלעוו רעביא ,גנורהעלקרע ןַא טימ ,ףירב םעד ןופ עיּפָאק

 :ןעוועג זיא טפירשרעביא

 רעביא ָאד ןעּפיה רימ) "רעביא ךיז טעילוק טַאלבענַאט יד,

 -טּפױה םעד ןיא ןענופענ ךיז טָאה רעכלעוו ,טרָאװ-לעדיז א
 :ןענַאטשעג ןיא םעד רעטנוא ןוא ,(ּפָאק

 זיא סָאװ ,טלַאהעג רעד) רהָאי ַא ראלָאד דנעזיוט סקעז רַאפ ,

 (עלעטש-רעטכיר רעדנעפערטאב רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועּב
 -ױער, רַאפ ןעננוטייצ ענייז ןעכאמ וצ רָאפ ןָאזָאראפ טנַאלש
 -יטנַא יד רַאפ ןעטײברַא ייז ןעלעוו ,טינ ביוא .ןענאגרַא (+*"טייכ

 ,"רענאקילבוּפער עשיטימעס

 : הרוש ַא ןענַאטשענ זיא ףירב םעד ןֹופ עיּפָאק רעד רעטנוא
 ,"עדנַאש רעגינייא טימ ןעדיא טקעדַאב סָאװ ,טנעמוקָאד א,

 עסיורג א ןעוועג ךילדיטַאנ זיא ףירב םעד טימ עטכישעג יד

 רעסיורג ַא ןעוועג סָאד זיא ?טַאלבענַאט , רעד רַאפ .,עיצַאסנעפ
 ,סנעטסנינייו ,טונימ רעד ףיוא --- ּפַאלק

 רעד ףיוא ּפָאק טּפיוה יד סלַא רעלימ טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ןיא ?!ןעמַאלפ ןיא, רעטרעװ ייוצ יד טַאהעג שזדייּפ סעיינ

 .תויתוא עטסערג יד

 -ַאזינַאגוא רעקרָאו-וינ וד זַא ,רעזעל םעד ןענָאמרעד ןעלעוו רומ (*
 רעהורפ .ללָאה ינאמאט טסויה ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ עוצ
 ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב וירד רעדָא ווווצ ןויז קרָאו-וונ ןוא ןעגעלּפ
 ןעוועג וויא עטסקרַאמש ןוא עטסערג וד .ווטרַאּפ רעשיטַאוקָאמעד רעד
 עגוצנווא יד ןעוועג יז ויא ןעוהָאו עטצעל יד ןוא ,"ללָאה ונאמאט,
 .(987 שודויּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)

 ,רעזייה עגידנעטשנַאנוא ןעפורעג ןעמ טָאה ווזַא .טכיל עטיור (**
 -וור טימ ןעטכוולַאב ןעוועג ויז ויב ןענויז רעטסנעפ ןוא ןעריט יד לייוו

 -ומולָאּפ ונאמאט ןוא ויצילָאּפ ונַאמַאט וד ןוא ,ןעמַאלפ עשורטקעלע עט
 רעדָא עבילטַאנָאמ עניסעמלעגער ןעמונעג רעזיוח עזיד ןופ ןעבָאה סנעש

 ונאמאט ,ָאולַא ,ָאד ןעמ טניימ "טוול דער, טײמ .רַאבַאכ עכולטנעבעוו

 .(64 ןוא 868 סעשזדיוּפ ,דנַאב ןעטירד העז) לָאה
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 ַא סעּפע ןיא סע ןַא ,ןעוועג זיא קורדנייא רעטשרע רעד
 -רעוידלַאװג ייווצ עזיד רעטנוא .,ואוו-ץענרע הפירש עכילקערש

 :ןענַאטשענ זיא רעט

 "עג ןרָאצמירנ טיפס טנערב ?אטראווק רעשידיא רעצנַאנ רעד,

 ןייּפמאק ןעזיד ןיא טָאה עכלעו ,לארשי ?כ ןופ הנוז רעד ןעג

 טָאה ןוא קֶלֶאֹפ ןעשידיא ןופ ערהע יד טצומשַאנ ניּפמול ױזַא
 ."םוטנעדוי םעד ןעטארראפ

 ןעהילפ סָאװ "ןעטידנַאב, ןענעוו תורוש רַאַּפ א ןעהעג ןַאד
 .וװ .ז .א ,"זיימ עט'םס'רַאפ , יו םורא

 "ענג ּפָאק-טּפיוה יד זיא ,רעבמעווָאנ ןעט1 םעד ,ןענרָאמ ףיוא
 -רַאװק ןופ סױרַא :(ןעבַאטשכוב עטסערג יד טימ ץזלַא) ןעוו
 :םעד רעטנוא ןוא 7?! לאט

 ."ןעדיא עלא ןופ יירשעג רעד זיא ,

 יד ןיא .טנערעגפיוא זיא גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאנ יד,
 יד ןיא ןוא ןעגנוניואוו יד ןיא ,ןענייאראפ יד ןיא ,םישרדמ יתב

 ."טמוק ןידח-םוי ס'ןָאזָאראס .,ןעכָאק וצ ףיוא טינ טרעה ןעסַאנ

 ןיא סע .ןעלהַאװ יד רַאפ ךָאו עטצעל יד ןעוועגנ זיא סָאד
 "טַאלבעגַאט , רעד ןענעג ףמַאק רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא ָאזלא
 .ףמַאק-להאוו ןעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא

 ןייק טאהענ טינ ייס-יוו-ייס רעבָא בָאה ?טַאלבעגַאט , יד

 ערהיא ןוא ,טסאהעג רהיא ןעבָאה ןעסָאנעג ערעזנוא ,סולפנייא

 טינ רהיא ןעבָאה ,ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא יד ,רעזעל ענענייא
 רהעמ טימ טרהיפענ ךיז יז טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא .טבילעג
 -ענ ךיוא ןעבָאה ןעשנעמ עשיסקָאדָאטרָא ןוא ,טקעּפסער-טסבלעז

 טָאה רעבָא ןעטייצ ענעי ןיא .רהיא וצ ןעלהיפעג ערעסעב טַאה
 רהיא ןיא וליפא ןעפורסיורַא טנעקענ טינ ןעגנוהיצַאב עכלעזא יז
 ,רענַאל םענעגייא

 ?טַאלבענַאט , רעד ןיא ןעשנעמ עטסניטכיוו ייווצ יד טימ |
 ךיז ןענעלפ רימ ןעוו .טנאקאב טונ ןעוועג ךיא ןיב עיצקַאדער
 ,ןפוא ןעטסכילדניירפ ן'פיוא ןעסעומש רימ ןעגעלפ ,ןענעגעגַאב

 -ךֶא , רעייז ןעגעוו ןוא "לַארָאמ , רעשיטסילַאנרושז רעייז ןעגעוו
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 רעשיניצ ַא טימ ןעדייר רימ טימ ייז ןענעלפ ?טײקשיסקָאדָאט

 .טייקניצרעהנעפא

 זיא סע קאמשענ יװ ,ןַאהַאק רעטסימ ,טינ טסייוו רחיא ---

 -- ,ןייז תבש ?ללחמ ןעגעג לעקיטרַא ןַא תבש םוא ןעביירש וצ
 ,רעטכעלעג ַא טימ טקרעמַאב רימ וצ לָאמַא ייז ןופ רענייא טָאה

 טָאה ,ןעקיטירק רעטַאעט ןעגעוו גידנעדייר ,רעטייווצ רעד ןוא

 :לעכיימש ןעשיניצ ַא טימ ךיוא ,טגָאזעג רימ וצ לָאמא
 -רעביא ערעייא טיול ןעקיטירק ערעייא טביירש רהיא ---

 ןוא םהיא רהיא טביול ,ךייא טלעפענ ראיטקַא ןא ןעוו ןעגנונייצ

 סָאד טהעג רימ ייב .רַאפרעד טינ טנעס ןייק םהיא ןופ טמוקַאב

 -נאװצ-ןא-ףניפ ַא גנַאלרעד ?קיטירק עניטסניג ַא טסליו .טינ

 ! רעדורב ,רעגיצ

 .טסואוועג ץלַא סָאד טָאה ננוטייצ רעד ןופ סָאבעלַאב רעד
 .גידנעטשנַאנוא ןיא סָאד זַא ןיא ,טסואוועג טינ טָאה רע סָאװ

 רע .סָאד ךיז טנעכער ױזַא זַא ,ןענַאטשראפ ךילדיטַאנ טָאה רע

 יא .ױזַא רָאנ ךיז טדער סָאד זא ,טנייצרעביא ןעוועג רעבָא זיא

 "טטרעוורָאפ , רעזנוא יַא ,טינ ךיז ןעפיוקרַאפ ,ןעטסילַאיצַאס ,רימ

 !םיענושמ הרבח א רימ ןענייז ?ןעּפיצנירּפ ענייז יירט זיא

 ךילטנעגייא זיא ןוא ןעוועג תבש-ללחמ טינ טָאה ןייֵלַא רע

 רעביירש ענייז יִא .ןַאמ רעכילטנערָא ,רעכילרהע ןַא ןעוועג
 ייז ןענייז ?תהפירט ןעסע ןוא תבש םוא ןעביירש ןוא ןערעכיוד

 "ןיב סָאד ךָאד ןיא ,רעטייוו ןוא ,אקירעמא ןיא עניצנייא יד טינ

 ,רשב ץלַא טכַאמ רעכלעוו ,טרָאװ ַא -- סענ

8 

 --- .ףמַאק םעד ןיא ןעמענ לײטנַא לָאז ךיא טרעדָאפ ןעמ
 .קיטירק ןוא ןידרָאג

 טינ "סטרעוװרַאפ , ןיא סעקַאטַא יד ןעבָאה ןעלהאוו יד ךָאנ
 -ָאוענ טנָאמרעד רעבָא ןיוש זיא ףירב ןריֹוהְא רעד .טרעהענפיוא
 "טַאלבעגַאט, ןעגענ טיירטש ַא ןעוועג זיא סע .גינייוו רהעז ןער
 .ןע'ןידרָאנ רַאפ סיואכרוד

 ףור ס'רעלימ ףיוא ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה ןעסָאנעג ערעזנוא
 רעד ןענעג גוצ-ץיירק ןייז ןיא ןערָאװעג ןעגױצעגניײרַא ןענייז יז
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 -ָאנעגוצ ןעבָאה ןעטרָאװטנא ?עמורֿפ , ערהיא ןוא ,?טַאלבענַאט,
 : ,רעייפ םעד וצ ?יוא ןעס

 -נוא וצ ןערָאװעג טקישענסיורא זיא סָאװ ,רַאלוקריצ ַא ןיא
 ,ןערעודַאב טקירדענסיוא עטימָאק יד טָאה ,סעיצאזינַאנרָא ערעז
 רעד דנערהעװ ,טנינייארַאפ טינ ןענייז ןעהייר ערעזנוא , סָאװ
 -עג ןעמ טָאה םעד טימ ."טנינייארַאפ ָאי זיא דצ-"טַאלבעגַאמ,
 העטש ךיא זא ,טקַאפ םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא -- ךימ טניימ
 -ירשענ טָאה רַאלוקריצ םעד וצ טינ קנעדעג ךיא .ןעטייוו ןופ
 ןערָאװעג ןָאטעג סָאד זיא סלאטנעדעי ,רערעדנַא ןַא יצ רעלימ ןעב

 רערהיפנֶא רעד ןעוועג זיא רע םירָאװ ,סולפנייא ןייז רעטנוא

 ,ןיּטמעק *"טַאלבענַאט ,-יטנַא ןעצנַאנ םעד ןופ

 ךיוא לָאז ךיא ,ךומ וצ ןערילעּפַא ןעמונעג ןעבָאה ןעסָאנעג

 ךיז ןעטלַאה-קירוצ ןיימ .?טַאלבעגַאט , רעד ןענעג ןעטערטסיורא

 ענינייא .ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה ,קורדנייא ןעטונ ןייק טינ טכַאמ

 יזא ןעבָאה רעננעהנָא עטסמירַאװ ןוא דניירפ עטסעב עניימ ןופ
 -רָאפ, רעד) ?עסימש-טשאווירּפ םעניילק ןיימ ןוא .רימ וצ טדערעג

 ןענייז (ייוודארב טסיא 148 ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה "סטרעוו
 .ענַארפ רעד ןענעװ ןעטַאבעד ןעמוקעגרָאפ טפא

 -רָאנ טכאמענ טָאה ביֹוהנֶא םעד זא ,ןערעפטנע נעלפ ךיא
 -אקנע  טינ ןערָאט רימ ןעכלעוו ,רענייטש ַאזַא ףיוא ןוא ,ןיד
 -תטערטסױרַא יד ןיא זא ,ןערהעלקרע געלפ ךיא ,(="ןעשזידער
 טיירעב ךיא ןיב טָאװטסטעובצ ?ס'טַאלבעגַאט , רעד ןענגעג ןענ
 ןערָאװעג ןעגױצענּפָא זיא ףמַאק רעד זַא רעבָא ,ןעמענ וצ לייטנַא
 ,וע ןידרָאג רַאפ ףמַאק ַא ךילכעזטּפוה ןזיא סע זַא ;טייז א ןֶא
 זיא ייברעד .שיטַאּפמיס טינ ריס רע זיא רעכלעזַא סלַא ןוא
 נעלפ ךיא ןוא ,טייז ןיימ ןופ ?היפעג רעכילנעזרעּפ ַא ןעוועג ךיוא
 .ןעמִא ץנַאנ ןערהעלקרע סָאד

 רעטַאעט רעד ןופ טריקַאטַא לָאמא ךיוא ךימ טָאה ןידרָאג
 סָאוו ,גנוקרעמאב א רַאֿפ ךיוא ןוא ,ןעטקַא יד ןעשיווצ ,שזדייטס
 רעסיוועג א ןענעוו (ךערּפשעג ןעטַאוװירּפ ַא ןיא) טכַאמענ בָאה ךיא
 .עסעיפ ַא רענייז ןיא עלעטש
 פרוש

 ,ןָאמ וצ ווזַא רעטווו טומ ןעבעגוצ (*
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 -נעטשמוא עזיד רעטנוא םהיא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז ךיא,

 ךיא געלפ ,"טייז ןיימ ןופ ָאװטסטירקַאּפיה ןעוועג טכָאװ ,ןעד

 ,ןענָאז

 ,קיטירק עטסנעלק יד ןעגָארטרַאפ טנעקענ טינ טָאה ןידרָאג

 רעטסכילדניירפ רעד ןיא ןוא דניירפ ַא ןופ ןעמוק טנעמענ טָאה יז

 ענהיב רעד ןופ "ןערעפטנע, רעקיטירק ענייז טנעלפ רע .,עמרָאפ

 ,רעגייטש ןעכילייצראפנוא ןַא ףיוא ןוא ךילטפירש רעדָא

 םעד ןיא ךיילנ טַאהעג םהיא טימ ךיא בָאה גנורהאפרע אזַא

 -פיוא טָאה ןעמ ןעו ,טפַאשטנַאקַאב רעזנוא ןופ רהֶאי ןעטשרע

 ,?אקירעמַא ןיא דיא רעשיסור רעד, ,עסעיּפ עטייווצ ןייז טרהיפעג

 .ןעגנוהיצַאב עטסעב יד ןיא ןעוועג ןאד ןענייז רימ .1892 ןיא

 סלַא טייקגיטעט ןייז ךיא בָאה "גנומייצ רעטײברַא רעד ךרוד

 דיא ןעשיסור, םעד .עציטש עטסטמירַאוז יד ןעבעגענ נרוטאמַארד

 -רעּפ ןייא ןענעוו רָאנ .טציטשעג ךיוא ךיא בָאה ?אקירעמַא ןיא

 בָאה ,"קאדזוה ,, ןעמָאנ ן'טימ טנַארגימיא ןא ,עסעיפ רעד ןיא ןָאז

 ןיא טָאה קַאדװה .גנוניימ עגיטסניגנוא ןא טקירדעגסיוא ךיא

 -רעטייברא ןעשידיא ןעטּפורָאק ַא טלעטשענרָאפ אמארד רעד

 סָאד ,םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ךיא בָאה קיטירק ןיימ ןיא .רערהיפ

 עטוג יד דנערהעוו ,"רעכַאמ , אזא רָאנ סיורא טלעטש עסעיּפ יד

 ,ןעּפיט עשיטַאּפמיס ערחיא ,גנוגעווַאב רעטייברא רעזנוא ןופ טייז

 ,עטסדלימ יד טימ טקירדענסיוא סָאד בָאה ךיא ,טינ יז טרעדליש

 ןעטסקענ םעד ןיא ןידרָאָנ טָאה ךָאד .,רעטרעוו עטסכילדניירפ

 ןעכלעוו ןיא ,ףירב א טכילטנעפעראפ "גנוטייצ רעטײברַא , רעמונ

 ,שינערעהוצנָא רעגיטפינ ַא טימ ,טריקַאטַא קיטירק ןיימ טָאה רע

 זנוא ייב (ןָאיצּפורָאק יד) "סומזיקאדזוה, רעד זיא אמתסמ ןַא

 ..םייֹוו וצ ןײרַא ןיוש,

 ,גנאג ס'ןידרָאנ זיא סָאד ביוא זא ,טדחעלקרע ןַאד בָאה ךיא

 .ןעביירש טינ ןעסעיּפ ענייז ןענעוו רהעמ ךיא לע

 רהעמ רעֹבָא ,זנוא ןעשיווצ םולש טכאמענ ךָאנרעד טָאה ןעמ

 ןופ ףיולראפ ןיא ,סאמארד ענייז ףיױוא ןעקיטירק ןייק ךיא בָאה

 ןענייז ךילנעזרעּפ .ןעבירשעג טינ ךילקריוו ןיוש ,טייצ רעגנַאל ָא
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 סע יװ ,ןוא ,ןעננוהיצַאב עטונ ןיא ןעבילבעג רעבָא טשרעוצ רימ
 טַאנָאמ עבילטע עטשרע יד רע זיא ,ןעראוועג טלהעצרעד ןיוש זיא

 .זנוא ייב רעטײברַאטימ א ןעוועג ,1897 ןיא ,"סטרעוורָאפ , ןופ

 טסוגיױא ןיא ,"סטרעוװורָאפ , ןופ ןחענקעװַא ןיימ רַאפ ךָאװ ַא
 -עג ןעסירענרעביא רעדיו םולש רעזנוא זיא ,רהָאי םענעי ןופ

 ..ןעדָאװ

 -רעביא ןַא ןופ טפלעה עטשרע יד ןעבירשעגפיוא טָאה רע
 ןעבעגעג רימ סָאד טָאה רע ןוא "?קעי, ןַאמָאר ןיימ ףיוא קילב
 ןעגנערב טלָאזעג רע טָאה טפלעה עטייווצ יד) "סטרעװרָאפ , ן'רַאפ
 רע טָאה ,רימ טימ ךערּפשענ ןענידרעהירפ א ןיא (רעטעּפש

 ןוא ,/לקעיג ןעגעוו גנוניימ עגיטסנינ רהעז א טקירדענסיוא
 -ענרעביא ךיוא רימ טָאה ,רעליּפשיוש רעד ,רעלדַא .5 בָאקיישזד

 .קרעו עשילננע ןיימ טביולעג םהיא רַאפ טָאה ןידרָאנ זא ,ןעבענ

 ,אזלא ,ךיא בָאה ?עקיטרַא ןייז ןופ גנוניישרע רעד ןעגעג ןייז וצ

 טַאהעג ןיוש בָאה ךיא יװ ױזַא רעבָא :טָאהעג טינ ךאזרוא ןייק
 ןיוש ןזיא ץלַא ןוא רָאטקאדער סלַא ןָאשיינגיזער ןיימ ןעבענעגנָא

 : טקרעמַאב ךיא בָאה ,ןהענקעוַא ןיימ וצ גיטראפ ןעוועג

 ןעניישרע טעװ לעקיטרַא רעיא ןעוו ,רעסעב ןייז טעוו סע ---

 .ךָאװ א ּפֶא טרַאװ .ייברעד ןייז טינ ןיוש טעװ ןתח רעד ןעוו
 ּפִא ןַאד סָאד רהיא טעװ ,רָאטקַאדער ןייז טינ ןיוש לעװ ךיא
 ,ןעקורד

 וצ ,ןָאט ןעטסכילדניירפ םעד ןיא טנָאזעג סָאד בָאה ךיא

 םעד גידנעמענוצ ,ןוא ןעדנוצעגנָא ךיז רע טָאה גנוניוטשרע ןיימ
 ;ץלָאטש ןוא זייב רהעז ןעפורעגסיוא רע טָאה ,טּפירקסונַאמ

 -רַא ןַא םענייז ןענעוו זא ,טניואוועג טינ זיא ןידרָאג בקעי,
 "! ןענניד ךיז ןעמ לָאז לעקיט

 סיורא ןיב ןוא ,גנושַאררעביא טימ טסוקַאב םהיא בָאה ךיא
 ,רעמיצ ןופ

 יירד ייב ןעניוצעג ןַאד ךיז טָאה זנוא ןעשיווצ זנורב רעד
 ,רהָאי

 סעשטיווָאסבאס יד ,דניירפ ס'ןַאלּפָאק .רד ןעבָאה לָאמ ןייא
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 (*יטרַאּפיזיַארּפרופ ַא טכאמענ םהיא ,יזריושזד וינ ,ןייבדואוו ןופ
 יד ןעשיווצ ןעוועגנ ןענייז ךיא ןוא ןידרָאג .גָאטסטרובעג ןייז וצ
 -נוא ןעמונעננעמַאזוצ ןַאלּפַאק טָאה ןעטרָאד ןוא ;ענעדַאלעגנייא

 ,םכילע:םולש ַא ןיא טנעה ערעז

 -ְלָאֹפ סָאד ןעפָארטעג טָאה רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע טימ
 : עדנעג

 "הטיחש , ס'ןידרָאנ טלעטשעג לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה ןעמ
 לאלצ ןופ עלָאר רעד ןיא ןרעלסעק טימ ,רעטַאעט אילַאהט ןיא
 סלא ןיצפיל םַאדַאמ ,בר רעד סלא ן'אקסעלונָאמ טימ ,טרָאּפָאּפאר

  יורפ ןיימ ןוא ךיא ,ןמלק סלֵא ןשטיװָאקשַָאמ ןוא על'הקבר
 "עג ךיא ןיב גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,רעטַאעט ןיא ןעוועגנ ןענייז
 א ןענעוו ן'ָאקסעלונָאמ טימ ןהעז ךיז ענעצס רעד רעטניה ןעגנאג

 ןעטרָאד ךימ טָאה שטיװָאקשַאמ ןעוו .,טייחנענעלעגנא רעסיוועג

 עיינ יד טלעפענ רימ יו טנערפענ רימ ייב רע טָאה ,ןעפָארטעג

 .עסעיּפ

 ; טרעפטנעענ ךיא בָאה -- טונ ןענייז בר רעד ןוא ?אלצ ---

 -ןיילק ַא .ןענָאז טינ סָאד ךיא ןעק רעבָא ןעל'הקבר ןענעוו

 ! םירובד עשיטעֶָאּפ ּפמָאל ַא וצ טדער ?עדיימ ענידלעטדעטש

 רָאּפ ַא טימ ןוא ,ןע'ןידרָאנ טכיירגרעד ןעבָאה רעטרעוו עניימ
 טכאמעג טָאה ןעמ עכלעוו ,גנולעטשרָאפ ַא ףיוא ,רעטעּפש ןעכָאװ

 טכאמעג ךימ ,ןעטקַא יד ןעשיווצ גידנעדייר ,רע טָאה ,םהיא דובכל
 טָאה רע .טנָאמרעד טינ ןעמָאנ ןיימ טָאה רע ."ןעהערדוצסיוא,

 טימ טניריילאב ןוא טָאּפשענסױא ,טמירקענרעביא רעבָא ךימ

 טָאה םלוע םעד ןופ לייט רעסיורנ ַא זַא ,ןעשינערעהוצנָא עכלעזַא
 ,טניימ רע ןעמעוו ןענַאטשרַאפ

 "עג א ןיא --- ןַאד ןוא ,ןופרעד טסואוורעד ךיז בָאה ךיא

 ; טנַאזעג ךיא בָאה ,ן'שטיװָאקשַאמ טימ ךערּפש

 ןעגעוו גנוניימ א ןעבָאה וצ ךילרהעפעג ,ָאזלא ,זיא סע --

 טָאה ,סאמַארד ענייז טינ טהעז ןעמ ןעוו .עסעיּפ ַא ס'ןידראג
 זַא ,ןערעכיזרַאפ ןע'ןידרָאג טנעק רהיא ,ונ .גנוניימ ןייק טינ ןעמ

 ןווז ןהָא דנוירפ ַא דובכל וצ טיירג ןעמ עכלעוו ,עקנַאילוה ַא (*
 ' ,םהוא טשַאררעביא ןעמ רעכלעוו טימ ןוא ןעסיוו
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 טינ גנוניימ ןייק ןיוש ךיא ל?עװ קרעוו ערעטייוו ענייז ןענעוו

 ,ןעבָאה

 .ןהעזעג טינ ןעסעיּפ ענייז ךיא בָאה טייצ עגנַאל א

6 

 "טייל ַא -- .לעּפַאמש ןייז --- .ןעטסנידרַאפ ס'ןידרָאג
 ,לעקיטרַא

 ןערָאיטקַא יד ןעשיווצ טָאהעג טָאה ןידרָאג סָאװ ,טכַאמ יד
 םהיא ףיוא טָאה םלוע ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,דובכ םעד ןוא

 .גנוקריוו עדנעפיוזאב ַא טָאהעג
 ייב סיורג ךילביירשאבנוא ןעוועג רע זיא רוטַאנ רעד ןופ

 רעד יװ רענעלק טינ ןעוועג זיא םחיא ןיא ןסעכ רעד ןוא ,ךיז

 .ץלאטש

 ,עװַאקישט ןיא ,ןעזײװסױרַא ץלַא סָאד ךיז טנעלפ לָאמַא

 ענייז ןופ רענייא :ליּפשייב םוצ .ןעמרָאפ עטנַאקיּפ ןיא לָאמַא

 רָאסעפָארּפ שזדעלאק ןעטנאקאב ַא טרהיפענניירַא טָאה דניירפ
 ןוא ,ןעגנערבראפ טַּפָא טנעלפ ,ןידרָאנ ,רע ואוו ,עפַאק םעד ןיא

 טימ ןעוועג דבכמ םענעי טָאה ןידרָאנ .טלעטשעגרָאפ ייז טָאה רע
 -ענ ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ראניס ַא טימ ןוא עעהט זָאלנ ַא

 -אב ןייז ןוא דניירפ ס'ןידרָאנ טָאה ,טייצ עסיוועג ַא טסעומש

 רָאסעפָארּפ רעד טָאה ייברעד .עפאק םעד ןעזָאלראפ רעטיילג
 זיא ןרָאצ ןופ ןָאיזָאלּפסקע ןא ןיא .ןענענעזענ ֹוצ ךיז ןעסעגנראמ

 םהיא טָאה רע ,ןעפָאלעגכָאנ םהיא ךָאנ דלאב גרוטאמארד רעד
 .טלעטשענּפָא םהיא ןוא סָאנ ן'פיוא טנָאירעד

 -נעמעטָא םיוק ,טנָאזענ רע טָאה -- !רָאסעפָארּפ רעה ---

 ןימ ?ןעקנורטענ רהיא טָאה עעהט זָאלנ ןיימ --- סעכ ןופ ניד

 -ךונ, ןייק ןוא קנַאד ןייק ? טרעכיוררַאפ רהיא טָאה ראניס

 ןעמוק טזומ רהיא .טנַאזעג טינ רעבָא רימ רהיא טָאה "יאב
 .קירוצ

 ןוא ,עפַאק םעד ןיא קירוצ טּפעלשענ טעמב םהיא טָאה רע

 ןוא ,טנלָאמעג טָאה רע זַא ,טלעמוטוצ ױזַא ןערָאװענ זיא רענעי
 ,לעגניא רענעקָארשוצ ַא יװ ,רע טָאה ,עפַאק ןיא גידנעמוקניירא
 ;ענימ רעטסנרע ןַא םימ טגָאזעג
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 .קעװַא זיא ןוא -- !יַאב-דוג !קנַאד ךיא ---

 ןיא ןורסח ַא ףיוא שינערעהוצנָא רעטסכילדניירפ רעד ראפ

 ןַאמ רעגידרעטלוש-טיירב ,רעכיוה רעזיד טנעלפ ,עסעיּפ א רענייז

 ?הּפצוח, ַאזַא רַאפ .דניק עזייב ,עטעװעלַאבוצ א יו ןעדניצנָא ךיז

 .ןעקעטש ןייז טימ טעשַארטסעג לָאמ סעכנַאמ רע טָאה

 -ַארעטיל יד ןעבָאה םהיא םורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד

 ,רועיש א ןהֶא ןעבירטרעביא ןעסעיּפ ענייז ןופ גנוטיידאב עשיר

 טגעלפ סָאד .ןעבירטרעביא רהעמ ךָאנ סָאד טָאה ןייֵלַא רע ןוא

 .דניק עטעװעלַאבוצ ַא יו ךילקריוו ןעזײװסױרַא רע

 "ייוצ רָאה א ףיוא טינ ,ןַאמ רעכילרהע ןַא ןעוועג זיא רע

 "יימ ןייז רע טנעלפ ;טייקערטיכ ?עקערב ַא ןהֶא ןוא ,גיטייו

 -נעפָא עדנעניוטש ַא טימ ןעגָאזסױרַא טנַאלַאט ןייז ןענעוו גנונ

 ןײלַא ךיז רע טנעלפ ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ גידנעדייר ,טייק

 -יל-טלעוו רעד ןופ רעביירש עטסערג יד ןעשיווצ ןענעכערניירַא

 .רוטַארעט

 ןעסביא ,ריּפפקעש יװ רעלעטשטפירש עסיורג עכלעזַא טָא,

 -נעגעלעג רענילדנהעצ ייב טגָאזעג רע טָאה -- "ןידרָאג בקעי ןוא

 ,לעכיימש ַא טימ ןעגיילוצ רע טגעלפ "ןידרָאג בקעי םעד .ןעטייה

 ןעגננערבסיױרַא סָאד רע טגעלפ ןעגנורהעלקרע ענייז ןיא רעבָא

 .ןעפָא ץנַאנ ןוא טסנרע ץנַאג --- ?עכיימש ַא ןהֶָא

 } סרושטקעל ןעטלַאה וצ ןעדַאלנייא םהיא ןענעלפ ןענייאראפ

 עטסעיינ ןייז ןעמונעג אמעט סלא לָאמ ןייא יו רהעמ רע טָאה

 טעװ ןידרָאג בקעיג ןא ,ןעריסנַאנא ןעסייה טנעלפ רע ..אמארד

 רושטקעל רעד הוא ןוא ,"קיטש-רעטַאעט עטצע? ןייז ןעריקיטירק

 ס'ןעסביא ןוא אמארד עיינ ןייז סָאװ טימ ןעזייוו רע טנעלפ

 זיא עסעיּפ עיינ ןייז סָאװ רַאפ ןֹוא ,ךיוה יוזא ןעחעטש קרעוו

 לֶאמַא בָאה ךיא .ןעסעיּפ עטסעב ס'ןעסביא יװ רעכעה ךָאנ

 .ענייז רושטקעל אזַא טניואווענייב

 -רָאפ א ןעטלַאהעגנ דניירפ ענייז ןופ רענייא טָאה לָאמ ןייא

 ןיא ןידרָאנ .שילגנע ףיוא אמארד רענרעדָאמ רעד ןענעוו גארט

 ףיוא ןענױצַאב ךיז טָאה גַארטרַאפ רעד .ןערעה םהיא ןעמוקענ

 .ןַאמרעדוז ןוא ןַאמטרַאה ,ןעסביא ןופ קרעוו עשיטאמארד יד
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 סָאד ןעמונעג ןידרָאנ טָאה ,טנידנעעג טָאה רערושטסעל רעד ןעוו
 רעד טָאה סָאװ רַאפ :לַאדנַאקס לעקיטש ַא טכַאמעג ןוא טראוו

 טָאה רע ביוא ןוא ,ןע'נידרָאנ ,םהיא טּפיהעגרעביא רערושטקעל

 -רעדוז ןעזָאלכרוד טפרַאדעג סלאפנעדעי רע טָאה ,ןָאטעג ןיוש סָאד

 יו ;רוטַאמַארד רערעניטכיוו א זיא ןידרָאנ םירָאװ ,ךיוא ןע'נַאמ

 טימ ךיילנרַאפ ןיא רעביירש-דנוש א זיא ןַאמרעדוז .ןַאמרערוז

 ,טרהעלקרע רע טָאה -- ,םתיא

 ךיוא ןענעלפ רעננעהנַא עטנענילעטניא ענייז ןופ עגינייא

 .?רטַארעטילטלעװ רעד ןיא ננוטיידאב , ןייז ןענעוו ןעדייר

 ןעמוקרָאפ ןענעלפ ןַאד רעבָא ,שימָאק רהעז סָאד טננילק טנייה

 .םעד ןעגעוו ןעטַאבעד עזעירעס

 יד טרעדנעעג טינ בָאה ךיא זַא ,טנַאזענ ןעביוא בָאה ךיא
 ןיא טנַאזעגסױרַא ןעביירש ס'ןידרָאג ןעגעוו בָאה ךיא סָאװ גנוניימ
 ןופ רענעק ַא סלַא טירשטרָאפ טכַאמענ רע טָאה ןַאד טניז ,2

 -יוטנע ןעביירש ןייז ןיא ךיז ןעבָאה רעבָא רַאפרעד .,ענהיב רעד
 .ןערעלהעפ עיינ עטיורנ טלעק

 דענג ןיא ,ןעסעיּפ-עעדיא ןעפַאש וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע טניז
 ןעבַאנפיוא עכלעזַא וצ זַא ,רעכילטייד ןוא רעכילטייד ץלַא ןערָאװ
 ,טלעקיווטנע נונעג ןעוועג טינ ןיא רע טסַאּפענוצ טינ רע זיא
 ןעסעיּפ-ןעעדיא ענייז ,רעלטסניק סלַא טינ ןוא רעקנעד סלַא טינ
 יו ןלימא רעכַאװש טקנוּפדנַאטש ןעשירעלטסניק ַא ןופ ןענייז
 -ארד ַא ןיא קנאדעג ַא ןערעּפרעקראפ .גנילטשרע ןייז ,"ריביס,
 ךיא יו ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ טולָאסבַא רע זיא סָאד -- אמ
 -ענסיוא םהיא ייב טנעלפ קנאדענ רעד : טרהעלקרע ןיוש בָאה
 טּפָא) ךעלטרעוו עגיד'המכח םימ ,ןעזַארּפ טימ ןערעו טקירר
 -ימ יד ןיא ןעניײלנײרַא טנעלפ רע עכלעוו ,(עטנַאסערעטניא
 טָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ -- ןענָאזרעּפ עטלעטשעגרַאּפ יד ןופ רעל
 .ןעגָאז טנעקעג טינ לָאמ ןייק סעכלעזא ןעבעל ןיא ןעטלָאװ

 -םור ןיא ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה ןעסעיּפ ענייז ןעוו ,רעטעּפש
 ןיוש זיא סע יו --- רעבָא } טכַאלעגסױא ץְלַא סָאד ןעמ טָאה ,דנַאל
 רימ עכלעוו ןעגעוו ,רהָאי ןחעצ יד ןיא --- ןערָאװעג טקרעמַאב
 .טסואוועג טינ םהיא ןופ דנַאלסור ןיא ךָאנ ןעמ טָאה ,ָאד ןעדייר
 ןעטרָאד זַא ,טביולגעג ןעבָאה רעגנעהנַא רענַאקירעמַא ענייז ןוא
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 יו גנוניימ עכיוה ַאזַא טקנוּפ טאהענ םהיא ןענעוװו ןעמ טלָאװ

 ,טאהעג ןעבָאה יו

 ךיא בָאה ,ענהיב רעד ןופ ןעפירנעננָא ךימ טָאה רע ןעוו

 -ַאמ ענייז רַאפ ןערעװ טרעטסיײגַאב רעבָא ,טרירָאנניא סָאד

 -כָאנ ןעוו ,אזלא טציא .טנעקענ טינ ךילריטאנ ךיא בָאה ןערענ

 -ערַּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד טָאה רע יוװ ,םעד

 ןייז ןעביוהעגנָא טָאה רעלימ ןוא ,שזדייטס רעד ןופ טלעדיזענ עס

 "ייוו ןופ ןעטלַאהעג ךיז ךיא בָאה ,םהיא רַאמ ףמאק ןענידמראיל
 -נעזרעּפ עניימ בילוצ זיולב ןעועג טינ רעבָא זיא סָאד .,ןעט

 ןעועג רימ טימ טלָאװ שנעמ רעניטייז רעדעי .ןעלהיפעג עכיל

 ןעמ טָאה ,םהיא ראפ ןעפמעק וצ טָאטשנא זא ,ןענַאטשרַאפניײא

 -ייטש םעד טימ זַא ,ןעסיוו ןעזָאל טפרַאדעב םהיא לַאפ ןעזיד ןיא

 ,רעקיטירק ענייז וצ גוצַאב ןיא ףיוא ךיז טרהיפ רע ױזַא יו ,רעג

 .ןעריזיטַאּפמיס טינ ןעמ ןעק

 רעד ןופ ןעטרָאװטנא עטריזיליוויצנוא יד טפערטאבנא סָאװ

 פעקיטרא ןייא זא ,טנייצרעביא ןעוועג ךיא ןיב ,?טַאלבעגַאט
 רתיא ןיא רהיא ןעלעטשסיױרַא :ונענ ןעוועג טלָאװ םעד ןעגנעוו

 טָאה ?טַאלבעגַאט יד .ףוס ַא ןוא ןעכַאמ קזוח ,בראפ ןעניטכיר

 ףימ .,רעזעל ענענייא ערהיא ףיוא ןליפא טאהעג טינ םולפנייא ןייק

 .ןעמהענוצקעווַא רהיא ייב סָאװ טאהעגנ טינ ,ַאזלַא ,ןעבָאה

 ףירב ןריֹוהַא םעד טימ עיצאסנעס רעד ןופ טייקנגיטכיוו יד

 ףרַאד יז ןַא ,טביולנעג רעבָא בָאה ךיא ,טנעקרענא ךיא בָאה

 טרהיפ רעלימ סָאװ ןייּפמאק םעד טימ ןערעוו טשימעננעמאזוצ טינ

 יד טּפאכענרעביא ןעמ טָאה טּפיוהרעביא .ןע'ןידרָאנ רַאפ ןָא

 טנעלפ רע .סָאמ יד ןעּפַאכרעביא רעמיא טנעלפ רעללימ .סָאמ

 ןיא יו טוג ױזַא סעקאטַא ענייז ןופ טלאהניא םעד ןיא ןָאהט סָאד
 ןעוועג זיא רע .עמרָאפ רעייז ןופ רעטקַארַאכ ןעלענַאיצַאסנעס םעד

 ןַא ןעביֹוהנָא טנעלפ רע ןעוו ,רעטיירטש רעכילטפַאשנעדייל ַא

 ףרַאד ןעמ ואוו ,ץינערג ןייק ןופ ןעסיוו טינ רע טנעלפ ,עקַאטַא

 ,םעד ןעשיווצ ץינערג ןייק ןופ ןעסיוו טינ רע טגעלפ ךיוא .ןעגידנע
 רע טנעלמ לָאפ ַאזַא ןיא .טינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא נעמ ןעמ סָאװ
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 ענייק רַאפ ןוא ןעלטימ ענייק ראפ ןעלעטשּפָא טינ טולָאסבַא ךיז

 .ןעקודדסיוא

 טניפעג ,1905 ,רעבמעווָאנ ןעט10 םעד ןופ "סטרעוװרָאּפ, ןיא

 םעד טימ ןעבירשענ בָאה ךיא ןעכלעוו ,?עקיטרַא-טייל א ךיז

 םעד ןופ ןערעדנוזוצּפָא ףמאק ?טאלבענַאט ,-יטנא םעד קעווצ

 .ןעןידרָאנ רַאפ ףמאק

 "טאלבענַאט , יד טָאה סָאװראפ , :ענַארפ יד ?עטש ךיא

 ?שילארָאמננא ראפ טרהעלקרע טינ רעהירפ ןעסעיּפ ס'ןידרָאנ
 ? טציא גנילצולּפ סעּפע סָאװראפ

 :ןיא טרָאװטנא ןיימ

 -לַארָאמ יד זַא ,טינ טערקעס ןייק םענייק רַאפ זיא סע,
 -ַאט, יד טּפאכעגנָא גנילצולּפ ןעבָאה עכלעו ,ןעפמערק

 -יטש עכילנעזרעּפ ץנַאנ א בילוצ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ,"טאלבעג

 -ַאב ןוא טלעדיזעג שודייטס ןופ טָאה ןידרָאנ .סענזיב לעק

 ,קיטירק ַא רַאפ ןעגנוטייצ ס'ןָאזאראס ןופ ערעטקַאדער יד טפמיש

 -ףָאנ יצ) עסעיּפ עטסעיינ ןייז ןענעג ןעבירשעג ןעבָאה ייז סָאװ

 ןופ יירעלדיז ןייז יצ ,טכערעגנ ןעװעג ָאד זיא גנוטלַאה ס'ןיד
 ןעגעו ,ענארפ ערעדנוזאב ץנַאנ ַא ןיא ,דנעסַאּפ ןיא שזדייטס
 ןערהעק ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .(טינ ךיז טלעדנַאה ָאד רעכלעוו

 ןעטיאפ ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעבָאה רעטעלב ס'ןָאזָארַאס .טלעוװ ַא

 -רָאנ רָאנ טינ ןעטכינרַאפ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןע'ןידרָאנ

 ,ןייאראפ ןעדעי ,םזילַאיצַאס ,םזילַאער ןעצנַאג םעד רָאנ ,ןע'ןיד

 ,טכיל וצ טבערטש סָאװ ,גנונעװַאב עדעי ,עיצַאזינַאנרַא עדעי

 -נירג וצ טעשארטס "טאלבעגַאט , יד .טירשטרָאפ ןוא טייהיירפ
 סָאװ ,רעטייברא ןופ סנָאינוי טסייה סָאד) סנאינוי עגיד'תבש ןעד
 ,טליוו רהיא סָאװ ץְלַא ,(תבש ןעטלַאה ןעלעוו

 טָאה ןייַלַא "סטרעוורָאפ , רעד זַא ,טע'הנעט *טַאלבענַאט, יד,
 ןעסעיּפ עסיוועג ףיוא גנוניימ עטונ ןייק טינ טקירדעגסיוא ךיוא
 -טע טהעטשרַאפ סָאװ רעדעי ,ניטכיר זיא סָאד ,(*ס'ןידרָאג

 ןעגעוו ?ָאלקימרַא עדנעסייררעטנורַא ס'רעללימ טנוומעג טָאה יז (*
 ,לָאפַאס, ןוא "לעווויט ןוא שנעמ ,טָאג,
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 -על ןופ רעביירש רעטסעב רעד זיא ןידרָאג זַא טהעטשראפ ,סָאװ
 "יא יד טָאה רע זַא ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד רַאפ ןעסעיּפ-סנעב

 -עג זיא יז יו עפוטש רערעכעה א ףיוא טלעטשענ ענהיב עשיד

 טינ טלעפעג "סטרעוורָאפ , םעד ןעוו רעבָא ,םהיא ראפ ןענַאטש

 רעד סָאד טזייוו ,עסעיּפ א ןופ לייט ַא רעדָא עסעיּפ א ס'ןידרָאג

 .ןָא ?סטרעוורַאפ ,

 .ןע'ןידרָאג ןענעוו טינ רעבָא ךיז טלעדנַאה פמַאק ןעזיד ןיא,

 רָאנ עגַארפ ַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו .סופיירד ןייק טינ זיא רע
 תונאד ס'עבָאב ס'םענייק סָאד טלָאװ ,טיַאפ ַא םענייז ןענעוו

 ץנַאג ןעמונרַאפ ךיז טָאה ?טַָאלבענַאט , יד רעבָא .,ןעוועגנ טינ

 -נעל עלַא ןופ רוטארעטיל רעניטנייה רעצנַאנ רעד ןעגענ ; טיירב

 -ענטרָאפ ןיא סָאװ ץלַא ןענענ ,ןעפמעק ןעמונעג ךיז יז טָאה רעד

 ."ןעטירש
 ןיא ךיז טָאה סָאװ םענייא וצ ?טַאלבעגַאט , יד ךיילגראפ ךיא

 -עג וצ רעננעג ןייז טעשַארטס רע זַא ,טציהוצ ױזַא יירענירק ַא
 -ראו וצ רע טעשארטס ךָאנרעד ;ּפָאק ןיא ןעוויוא ן'טימ ןעב

 ,טרָאטש עצנאג יד ךָאנרעד ,ּפָאק ןיא בוטש עצנַאנ יד םהיא ןעפ

 .עינרעבוג עצנאנ א ךילדנע ןוא

 ןא ,ךיז ןענָאלקַאב סָאװ ,ןעסָאנעג יד ןופ סַאּפש ךַאמ ךיא
 זנוא ייב דנערהעוו ,טשנייארַאפ ןעמ זיא ?טאלבענַאט , רעד םורא
 ,ננורהעלקרע ןַא טימ סילש ךיא ןוא ,טייקנינייא ןייק ַאטינ זיא

 רימ ןענייז ָאווטסצעובצ ןוא שינרעטּפניפ ןענעג ףמַאק םעד ןיא זַא

 ָאטינ זיא ?טַאלבענַאט , רעד םורא דנערהעוו ,טנינייאראפ עלַא

 "נָא ןייק טינ טָאה יז םירָאװ ,טנינייאראפ ןייז לָאז סע רעוו

 .םולפנייא ןייק ןוא רעננעה

 ןעוועג ?עקיטרַא-טייל םעד רַאֿפ ןענייז ןידרָאנ ןוא רעלימ

 ךַאז ןייק טימ ךילטנעפע סָאד טָאה רעלימ רעבָא .זייב רהעז

 .ןהעז טינ ייס-יוו-ייס ךיא געלפ ןע'ןידרָאנ ןוא ,טקירדענסיוא טינ

 ,טציטשעג סלַאפנעדעי םהיא טָאה "טטרעוװרָאפ , רעד

 -טייל רעד טקורדענ ןעוועג זיא סע ואוו ,רעמונ םעד ןיא

 רעד ףיוא ךיא בָאה ,טכַארבעג ָאד בָאה ךיא ןעכלעוו לעקיטרַא
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 טימ ,(עלעטסעק א) סקַאב ַא טלעטשעגקעװוַא שזדייּפ רעטסקענ

 : טפירשרעביא ןַא
 טקיּפרַאפ !ןָאזאראס רעטסימ ,ןהייצ יד טינ טדעררַאפ,

 .*! רעטעל ןענידראלָאדידנעזיוט-6 םעד טינ
 -עג טָאה ןעמ,} :לשמ א ךיא ביג לעּפעק ןעזיד רעטנוא

 רוחב רעד .קידניא ןַא ןענע'בנג ראפ ן'יבר םוצ ןעדיא ַא טכארב

 ץ'רעביא ןעניולפענ זיא הוק ַא יו השעמ א ן'יבר םעד טלהעצרעד

 -- ןיד רעד זיא עשז-יוו .בוט-םוי םוא ייא ןַא טניילעג ןוא ךַאד

 ?ן'ללה תיב ךָאנ רעדָא ן'יאמש תיב' ךָאנ -- רע טנערפ

 עטכישעג יד ןעקיוּפרַאפ וצ םוא זַא ,ןעוועג זיא ?שמנ רעד

 לעקצאח טָאה ,ןריֹוהְא ןאמאטָא ינאמַאט םעד וצ ףירב ןייז טימ

 -ַארעטיל ןיא לַארָאמ ןעגעוו ןעטלַאװג ןעכַאמ ןעמונעג ןָאזַארַאס

 : רעטרעוו יד טימ סילש ךיא רוט

 -ניא םעד ,עלעקצַאח ,ללה תיב ךָאנ יצ ,יאמש תיב ךָאנ יצ;

 "! ּפָא קעטש קיד

 טקורדענ בָאה ךיא ."טיה; ַא טכַאמענ טָאה "סקַאב , יד

 -לעז םעד טימ רעבָא ,ןעננורעלקרע ערעטייוו טימ ,עטייווצ א

 עצנַאג ַא "!קידניא םעד ּפִא קעטש ,עלעקצאח , :םולש ןעב

 ,טכילטנעפעראפ ךיא בָאה "סעסקאב , עכלעזא עירעס

 ןיילא ךיא ,רעלוּפָאּפ רהעז ןערָאװעגנ זיא לעטרעװ רעד

 -טּפיוה ןיימ ,לעכיימש ַא טימ טקוקעג עטכישעג רעד ףיֹוא בָאה

 ןופ ןע'נידרָאג ראפ גוצ-ץיירק םעד ןעלײטוצּפָא ןעוועג זיא קעווצ

 ."טאלבענַאט , רעד ןענענ גוצ-ץיירק םעד

 ליפשוצ םעד טימ ןעטעלּפוק טסַאפרַאפ טָאה רעצעמיא

 ַא ןיא ןעגנוזעג ייז טָאה ןעמ ןוא "!קידניא םעד ּפִֶא קעטש,

 ,לָאה-קיזומ
 -לֵֶאֹפ ענארפ-"טָאלבענַאט , רעד ןופ זיא ענַארפ-ןידרָאו יד

 רעניזָאד רעד ךרוד ךילכעזטּפיוה ,ןערָאװעג טניטייזאב נידנעטש

 ,"סקַאב ,

 -רָאנ טרהימפענפיוא טָאה ןעמ ןעוו ,רעבמעצעד ןעטימ ןיא

 -רָאמ ףיוא זנוא ייב זיא ,?טייהרַאװ יד , ,עסעיּפ עטסקענ ס'ןיד
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 רעד ףיוא טכירַאב רענדַארַאּפ ,רעסיורג ַא ןעוועג םעד ןענעוו ןענ

 טימ ןוא עסעיּפ רעד ןענעװ גנַאזעג-ביול טימ ,שזדייּפ רעטשרע

 טכירַאב םעד טָאה סע רעוו .םהיא וצ ןעטנעמילּפמָאק עמיראוו

 .ןהעזעג טינ עסעיּפ יד בָאה ךיא .טינ ךיא קנעדעג ,ןעבירשעג

 טמיטשַאב ךיא בָאה (טכיראב םעד ץוח א) קיטירק ַא ןעביירש וצ

 רהעז ןעוועג ןזיא גנוצַאשּפָא ןייז  ,טסיכרַאנַא םעד ,ןץץטַאק ,ט

 ןהעז ןעגנַאגעג טינ ןיילַא ןיב ךיא סָאװ סָאד .עניטסנינ א

 יד .גנַאל ףיוא טינ רעבָא ,טולב עזייב טכַאמעג טָאה עסעיּפ יד

 ,םולש ןעוועג טעמכ זיא סע .ןעננַאגעגרעביא זיא גנורעמיברע

! 

 .ענליוו ןופ דרַאק-לעטסָאּפ ענירעיורט א

 ןיא ,נאטימראפ ןעסיוועג א ןיא .,טַאנָאמ ַא קעװַא זיא סע

 לעקיטרַא-טייפ ַא ןעבירשעג ןוא ןעסעזענ ךיא ןיב ,רעבמעצעד

 ,קסעד ןיימ ייב ןעסעזעג ןיִב ךיא ,רעמונ ןענידנעגרָאמ ן'ראפ

 ןיא ,דרַאי םוצ ןעמוקעגסױרַא זיא רעכלעוו ,רעטסנעפ ַא ןעבעל

 גנילצולּפ ייוודָארב טסיא 148 ןיא ,טיפֶא ?סטרעוװרָאפ , םעד

 ךיא יװ ,קַאַאסיא -- רָאדיזיא ,רעדורב ןיימ ןעמוקעגניירַא זיא

 -גערענפיוא ןא ,ךיז נידנעסירנאב טינ ןוא -- ןעפור םהיא געלפ

 ,ןעגיוא עניימ ראפ דרַאק-?עטסָאּפ ַא טגיײלענקעװַא רע טָאה ,רעט

 ,ס'רעטָאפ רעזנוא ןעוועג ןיא טפירשטנַאה יד

 ; טכירכַאנ עכילקערש ַא ןעטלַאהטנע טָאק דרַאק-לעטסָאּפ יד

 .ןעברָאטשעג ןיא רעטומ רעזנוא

 ,'ץטאק .מ וצ נידנעהענוצ ןוא ,ןעננורּפשענפױא ןיב ךיא
 ןעטימ ןיא ןעפראװקעװא ןומ ךיא סָאװראפ ,טרעלקרע ךיא בָאה
 לעקיטרַא םעד ןעגידנע ןעטעבעג םהיא בָאה ךיא .ןעביירש

 | ,רימ ראפ

 ,םייהַא ריֿפ וצ קעֹוװַא ן'קַאאסיא טימ ןיב ךיא
 .ץטַאק טינ רעבָא ,טנידנעענ ןעמ טָאה לעקיטרַא-טייל םעד

 וצ ?ײטנַא ןעביולרע טנעקענ טינ ךיז רע טָאה ,טסיכרַאנַא סלַא

 טָאה רע .?עקיטרַא-טייל ןעשיטסילַאיצַאס א ןעביירש ןיא ןעמענ
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 -- ןע'ןיטנע לאוי -- רעטיײברַאטימ רעדנַא ןַא ןעטעבעג ָאזלא

 .עטיב ןיימ ןעליפרע וצ

 לָאמ ןייא ןוא ,שידק טנָאזעג טייצ עפיוועג ַא טָאה קַאַאסיא

 רהעז םהיא בָאה ךיא .,ל?להוש רעד זיב טיילנַאב םהיא ךיא בָאה

 .לופ ןעוועג ןיא ץרַאה ןיימ .שידק טגָאז רע סָאװ ,ןעוועג אנקמ

 טלָאװעג ךיז טָאה רימ זא ,גנומיטש ַאזַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 .ךיוא רימ רַאפ זיא שידק ןייז זַא ,ן'עמַאמ רעד וצ ןעיירש
 ,רהיא ןענעוו ןעדייר ןוא ןעציז רימ ןענעלפ זייוו-ךןעדנוטש

 עמהומ רעזנוא ןענעוו ,רעטָאפ םענעבילבענ-דנעלע רעזנוא ןענעוו

 .אנליוו ןענעוו ,רעדניק ערהיא ןוא עגייפ

 ןיא ,שינענענַאב רעזנוא ךָאנ ןערעטלע ערעזנוא בָאה ךיא
 טָאה רעבָא קאַאסיא .ןהעזענ טינ רחעמ ןיוש ,1893 ןיא ,ןעיוו

 -לעוו ,יורפ ןיימ זיא ןַאד .קירוצ רחָאי רָאַפ ַא טימ טכוזַאב ייז

 ךיױא ,וועיק ןיא עילימַאפ דהיא טכוזאב רעמוז םענעי טָאה עכ

 יז .ןעראוועג טנאקאב ייז טימ ןיא יז ןוא ,אנליוו ןייק ןעמוקעג

 עניטכיצ ,עטענ רעייז ןעביירשַאב רימ ראפ ןענעלפ קאאסיא ןוא

 ,להוש רעד ןעבעל ,עילָאקָאטנַא ףיוא הריד

 -ענמוא ךיז טָאה קאאסיא יו ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 רעטָאפ ַא ןעוועג רע זיא טציא ןוא ,טַארייהעג רע טָאה ,טרעק
 -רעביא רענַאקירעמא ןַא -- ,עיננעמ .ןהוז ןעניטַאנַאמ-ייװצ ַא ןופ

 .רעדורב ס'רעטָאפ ןיימ ךָאנ ןעמָאנ א -- ,עלעדנעמ ןופ גנוצעז

 יז ןוא ,החמש עסיורג א ןעוועג סָאד זיא רעטומ רעזנוא ראפ
 ךָאנ דלַאב רעבָא .הנתמ א טסישעג לעקינייא םעד רַאפ טָאה

 -יירש וצ ןוא ,דראק-לאטסָאּפ ענירעיורט יד ןעמוקענ זיא םעד

 רהָאי א טימ} .ןעמעוו וצ ןעוװעגנ טינ ןיוש זיא הלבק א ןעב
 ,רעטכָאט ַא ןערָאװעג ןעריובעג ןץ'קאאסיא ייב זיא רעטעּפש ריפ

 רעכלעוו ,ןעמָאנ א --- ענייש --- רעטומ רעזנוא ךָאנ טסייה יז ןֹוא

 ,(איווליס ףיוא ןערָאװעג טצעזרעביא זיא



 .לעטיּפַאק רעטנהעצייר ד

 .םייה רענעגייא ןַא ןיא "טמרעוורַאפ , רעד
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 ןופ טקואוו םעד ןערעייפ רימ --- .יײװדָארב טסיא 5
 ".רעמונ לאנרושז , ַא -- ."סטרעװרַאּפ,

 ןוא עינרענע טימ "טטרעוורָאפ , ן'ראפ טיײברַאעג בָאה ךיא

 ,עטנעכייצעגסיוא טַאהעג ןעבָאה רימ .סערעטניא ןעפיט ַא טימ

 ףָאטש-עזעל עטכייל ןוא ןעלקיטרא עזעירעס ,ענעבירשעג-טכייל

 "טימ ןַאד טָאה ןיסעיל .א .סאמעט עכילטלעוו ענעדישרַאפ ףיוא

 -וועשטניוו ,רעלימ ןעבירשעג טּפָא ןעבָאה ךיוא .ניטעט טיײברַאעג

 עיינ ןעגָארקעגוצ ךיוא בָאה ךיא .ערעדנַא ןוא ןיקסעּפ .ש ,יקס

 .רעטײברַאטימ

 -קינָאנ ןעמָאנ ן'טימ רָאטיײרעּפא-קואלק ַא טָאה לָאמ ןייא

 ףירב רעד ."ענובירט-סקלָאפ, רעד וצ ףירב א טקישענוצ ןאמ

 "יירש םעד ךיא בָאה ,רָאלק ןוא קלָאט טימ ןעבירשעג ןעוועג זיא

 "טימ א רַאפ טכאמעג םהיא ןוא עיצקאדער ןיא ןעדאלעגנייא רעב

 -לעז ַא ןעוועג זיא עװָאקלָאט ןוא רָאלק ןעביירש וצ .רעטייברא

 סאוו ןעלקיטרא רעדא ףירב ןעטלאהרע נעלפ ךיא .הלעמ ענעט

 ראגָאז רעדָא ,ךארפש רענהעש ַא ףיוא ןעבירשעג ןעוועג ןענייז

 -רָאלק .גנודליב עכיוה ןעזיוענסױרַא טָאה טָאװ ,ךַארּפש ַא ףיוא

 -ייז ,טייקטכייל ןוא טייקכַאפנייא ךילכעזטּפיוה ןוא ,רעבָא טייק

 בָאה סָאד ןוא .ןעטפַאשנענייא עכילנהעוועג ןייק ןעוועגנ טינ ןענ

 ךיז םעד ךרוד ךיא געלפ לָאמַא .,ץלַא יװ רהעמ טכוזעג ךיא

 עסָאנעג רעטלעקיװטנע ,רעטנענילעטניא ןא .אנוש א ןעכַאמ

 -ענג ןיא סע -- רעכיא קוק ךיא .ןעקורד םוצ סעּפע טננערב
29 
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 סָאד טעװ םלוע רעד .ןעזארפ עטלעבענראפ טימ ,רעווׂש ןעבירש

 -טנע סע ?סָאװראפ .ןָא טינ סָאד םענ ךיא .ןעסייבנייא םיוק

 רעטרעװ עניימ רעבָא :רעלקרע ךיא .עטַאבעד א ךיז טלעקיוו

 .ןערעיוא עביוט ףיוא ןעלַאפ

 ןעדנעפערטַאב םעד ייב טסייה טייקרָאלק ןוא טײקכַאפנייא

 טבייל ךיז טזעל ?עקיטרא ןַא ןעוו ,"טייקגידרעסַאװ, רעביירש

 טינרָאג םהיא ןופ ןעמ ןעק ,ךילטייד םהיא ןיא זיא ץלַא ןוא
 .זייב קעװַא טחענ רע ,רע ט'הנעט ,ןענרעפ

 בָאה ךיא עכלעוו ,טייקכילטייד ןוא טייק'טושּפ עזיד רעבָא

 -מיװ יד ןופ ענייא ןעוועג ןיא ,רעביירש ןעדעי ןופ טרעדָאפעג

 ,גלָאטרע רעזנוא ןופ ןעכַאזרוא עטסניט

 -טלוּפָאּפ רחיא ןוא ,רעלוּפָאּפ רחעז ןעוועג זיא גנוטייצ יד

 .ןעסקאוועג גידנעטש זיא טעטיד

 -ענ עֶלַא טינ טייוו ןענייז "ןָאשיײאיסָאסא סטרעװרָאפ , ןיא
 "טימ עטלא יד ץֹוח ַא ."םיכרד, עניימ טימ ןעדירפוצ ןעוו

 "נוא ןיא "?טטרעװרָאפ, רעד זַא טביולנענ ןעבָאה סָאװ ,רעדילג

 טציא ךָאד ןענייז ,שיטסילַאיצַאס נונעג טינ עיצקַאדער ןיימ רעט
 ,רעפרַאש ךָאנ טריקיטירק ךימ ןעבָאה עכלעוו ,"סורעגנעק , ןעוועג

 -נוב ,דנַאל ןיא יינ ןעװעג ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעדילנטימ ןוא

 רענינייו ךָאנ ןעוועג רימ טימ ןענייז ,םייח רעד ןופ ןעטסיד

 ןענעוו ןעפירנַאב ערעייז ."סורעננעק, יד יוװ וליפא ןעדירפוצ
 רעד ןופ טכארבעג ןעכָאה ייז סָאװ ,גנונעוואב רעטייברא רעד

 ייז .טסַאּפעג טינ ןעגנוננידַאב רענַאקירעמַא וצ ךיז ןעבָאה ,םייח
 טָאה "סטרעוװורָאפ , רעד .ןהעזנייא טנעקעג טינ רעבָא סָאד ןעבָאה

 "ףענָאיצולָאװער, ןעוועג םינ ןיא רע ,ןעלעפעג טנעקעג טינ ייז
 .ייז ראפ גונעג

 ןיימ ןענעוו ןעטַאבעד עטפָא ןעמוקענרָאפ רעדיוו ןענייז סע
 - ,יסילאּפ

 ךיוא ןענייז סע .טעּפעשטענ טפָא ךיז טָאה יקסוועשטניוו
 ןענעג טרָאװ סָאד ןעמענ טּפָא ןענעלפ סָאװ ,ערעדנַא רָאּפ ַא ןעוועג
 סָאד טָאה רעבָא ?כה ךס ןיא .עיציזָאּפָא עלעיציּפָא ןימ ַא -- רימ
 -נעסָאנעג ןוא ןעדירפ ןופ טסייג םעניײמענלַא םעד טרעטשעג טינ
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 21 םייה רענעגייא ןַא ןיא "םטרעוורָאפ , רעד

 ךיא געלפ גניטימ ןעסייה ַא ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,טייקכילטפַאש

 עניימ טיול טייברא ןיימ ןָאט ןוא ןעטַאבעד עלַא יד ןָא ןעסענראפ

 .ןעננוגייצרעביא

 .ןעסקאװעג ץלַא ןיא ןָאשיילוקריוס יד

 "ענ ןוא טסיינ-סננומענרעטנוא ס'עפַאי רעשזדענעמ ךרוד

 -- ןיוה ענענייא ןִא טפיוקעג ?סטרעוװרָאפ , רעד טָאה טומ-סטפעש

 ץָארט ?ייוו ,"טומ-סטפעשעג, גָאז ךיא ,ייוודָארב טסיא 85 ןיא

 "עג רעד ןיא ,ןָאשיילוקריוס רעד ןופ סקואוו ןענידנעטש םעד

 רעמיא ןיא ןוא תובוח טימ טגיטסעלאב ןעוועג ץלַא ךָאנ טפעש

 רצ טימ טפיוקעג עּפַאי טָאה זיוה יד .טלענ ןיא טגנעענ ןעוועג

 עסיורג ףױא ןוא ,ןעטנעצָארּפ עסיורג ףיוא שעק עטנרָאבענפיונ

 ,סעשזריינטרַאמ

 ןעו, : טקרעמַאב ,גניטימ ַא ףיוא ,לָאמַא טָאה יקסוועשטניוו

 ןילקורב םעד טפױוקענּפָא טָאה עפאי זַא ,ןענָאז רימ טלָאװ ןעמ

 ."ןערָאװעג טשַאררעביא טינ ךיוא ךיא טלָאװ ,(*שזדירב

 זַא ,םָאדקענַא ןַא ןעבילבענרעביא זיא ןעסָאנענ יד ןעשיווצ

 ֹוצ סָאװ טימ ןעװעג טינ ןזיא'ס ןעוו ,טַאנָאמ ןעסיוועג א ןיא

 :?לעטימ ,, ַא ןענופעג עּפַאי טָאה ,דרָאלדנעל םעד טנער ןעלַאצַאב

 ,זיוה ַא ןעמיוק

 ןעט:19 םעד םוטנענייא רעזנוא ןערָאװעג זיא ןזיוה יד

 ןיא ןעכַאס וצ טרעדַאפעגנ רָאנ ךיז טָאה סע .1904 ראורבעפ

 "ַאב יד ֹוצ ןעסַאּפוצוצ רהיא ,ןעגנורעדנע עסיוועג עדייבעג רעד

 .גנוטייצ ַא ןופ ןעשינפרעד

 רימ ןעבָאה ,טכַאניוצ-תבש א ןיא ,1904 ,לירֹפִא ןעט92 םעד

 ַא טימ "סטרעוװרָאפ , ןופ נָאטסטרובעג ןעטעביז םעד טרעייפעג

 .ייוודָארב טסיא 206 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,טעקנַאב

 ןופ גלָאפרע םעד דובכל ןעראוועג טכַאמענ זיא בוטיםוי דעד

 טלַא ןעגינווארַאפ סָאװ ,ןעקירב עסיורג יד ןופ רעטסטלע רעד (*

 .ןילקורב טימ קרָאודוונ
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 טכיראב רעד .טסעפיסערהָאי ַא סלא יװ טונ יוזא ,גנוטייצ רעד
 -נָאמ ןעטסקענ םעד ןענישרע "סטרעוװרָאפ , ןיא זיא םעד ןעגעוו
 טרישזנַארַא זיא טעקנַאב רעד זַא ,טרעלקרע טרעוװ ןעטרָאד גָאט
 ןופ סקואוו ןוא סעסקָאפ ןעגידריווקרעמ םעד ןערעייפ וצ, ןערָאװעג
 ,"םטרעוורַאפ ,

 ;טנָאזעג ןעטרָאד טרעוו ךיוא
 ,עפוטש עטסכעה יד טכיירנרעד טָאה ?טטרעוורַאפ, רעד,

 .ןענאטשעג זיא סע ןעוו ןזיא ננוטייצ עשידיא א רעכלעוו ףיוא
 -"םטרעוורָאּפ , יד ןופ לָאצ יד זיא טנייה זיב ןערהָאידייוװצ-רַאפ ןופ
 : רעטרעוו ערעדנַא טימ .לָאמ ףניפ ןערָאװעג טרעסערנרַאפ רעזעק
 -ראפ יו "ן'סטרעוורָאפ , רחעמ לָאמ ףניפ טפיוקראפ טרעוו טנייה
 ,רעזעל לָאצ עטסערג יד טָאה "םטרעװרָאּפ , רעד .ןערהאידייווצ
 ואוו דנעגריא טַאהעג זיא סע ןעוו טָאה גנוטייצ עשידיא א עכלעוו
 ,טלעוו רעד ףיוא

 -ײאיסָאסַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ןיײטשלָאה טנעדיזערּפ ,
 עיצקַאדער רעד טימ םטייהנעדירפוצ עמירַאװו םקירדעגסיוא ןָאש
 | ."טנעמשזרענעמ ןוא

 סלֵא ןעבענעג טעקנַאב ן'פיוא ןָאשיײאיסָאסא יד טָאה רימ
 ןוא ,(רעכעב סעביל ַא) "?ּפָאק גניוװָאל, םענרעבליז ַא הנתמ
 טריווארנסיוא זיא רעכעב ן'פיוא .רענייז םענרעדליג ַא -- ן'עפַאי
 : רעטרעוו יד ןעהעטש סע רעכלעוו ןיא ,"עקטעיניווה ענהעש ַא

 טק,,,440
 סד זיסזיט6;2 ,5840061411004

 {ס תסזהמגזמ 22
 ,8ץַי1ו 21, 049

 נָא רעביל ַא ,שיט ןיימ ףיוא רעמיא טחעטש הנתמ יד

 .ןעקנעד

 רעטנוא ,טיירנענוצ ןַאד רימ ןעבָאה יאס ןעטשרע םעד וצ

 -יּפ עליפ ןופ "סטרעוורָאֿפ רעמונ לָאנרושז , א ,עיצקַאדער ןיימ

 -ענ ךיא בָאה ףירב א ךרוד .טלַאהניא ןעכייר ַא טימ סעשזד

 רעד ןופ רערהיפ-טטיוה יד ןֹופ םענייא ,ן'רעגניז לואּפ ןעטעב



 ןווטש לָא בָא קיישוד

 ל

2

 

2
 

 כי
4 
: 

 = + אטא





 298 םיוה רענעגייא ןַא ןיא "סטרעוורָאּפ , רעד

 -ישוצוצ רימ ,דנאלשטייד ןופ יײטרַאֿפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 .טליפרע השקב יד טָאה רע ןוא ,רעשונ ןעזיד וצ גנוסירגַאב א ןעק

 ןופ לעקיטרַא ןַא ןעמלַאהרע רעמונ םעד רַאפ ךיא בָאה ךיוא

 .יקסטוַאק ?רַאק

 ןעגעוו לעקיטרַא ןַא טָאהענ רעמונ םעד ןיא טָאה רעלימ יאול

 .גנַאג ןעלופ ןיא ןעטלַאהעג ןַאד טָאה סָאװ ,קיירטפ-טנער םעד

 ןעװעג ןענייז ןעמונעג לײטנַא ןעבָאה סָאװ ערעדנַא יד ןעשיווצ

 א גרעבנייטש הֵדָוִהִי ,ןיביק .ז ,שאוהי ,יקסוועשטניוו ,ןיסעיל

 | .(ןיוועל .ז) ץשעכ ,ז

 "כיוו יירד יד, : ןעלקיטרַא יירד טָאהעג םהיא ןיא בָאה ךיא

 יד ייב רעלטסניק עסיורג, ,"טזילַאיצַאס ןיא ןעטקנוּפ עטסגיט

 -עטיל ןיא םזילַאער ןוא ןייטש ןיא םֹזילֵאער) ןעכירג עגיטייצרַאפ

 -עדער רַאפ ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,רענַאקירעמַא ןַא, ןוא "(רוטַאר

 .?טייהיירפ

 םעד רעטנוא ללח ןב ןופ ?עקיטרַא ןַא ךיוא ןעטרָאד ןַארַאפ

 טכייל טפַאשנעסיװ ל?עטיּפַאק ַא) "טהעז שנעמ א ױזַא יו, לוטיט

 ,(טרעלקרע

 ןענישרע ןיוׁש זיא יַאמ ןעט11 םעד ןוֿפ ?םטרעװרָאֿפ , רעד

 רעמונ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .םייה רענענייא רעזנוא ןיא

 .ייוורָארב טסיא 178 סערדַא םעד ךיז ףיוא טאהעג טָאה סָאװ

 טראפ רעבָא ,ל'רעיומ רענישזַאטע-ײירד ַא ןעוװעג זיא זיוה יד

 ,קרַאּפ דֵרַאוס ייב ןענַאטשעג זיא יז סָאװ סָאד .םייה ענעגייא ןַא

 ןוא ,לַאטראווק ןעשידיא ןעטלַא םעד ןופ רעטנעצ ןעטכער ןיא

 .גנוטיידאב ?יפ ןעבעגענ רהיא טָאה ,ץַאלּפ ןעטסנחעש ןייז ןיא

 .רהיא טימ ץלָאטש רהעז ןעוועג ןענייז ךימ

2. | 

 .קיטירק א -- ."החּפשמח תרהט;

 ן'טימ אמארד ַא טרהיפענפיוא ןידרָאנ טָאה ,1904 ,תוכוס

 .(ןעבעל-ןעילימַאפ ןופ טייקנייר יד) "החּפשמה תרהט , ןעמָאנ

 ערהיא ןיא טכיורבעג טפָא ?טַאלבעגַאט, יד טָאה רעטרעוו ייווצ יד
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 -ערּפ ןיא טגידלושַאב םהיא טָאה יז ..םחיא ףיוא סעקַאטַא
 ןופ טנעמַאדנופ םעד ןעבָארגרעטנוא ןיא ,טײקנעסַאלעגסיוא ןעגיד

 טייצ רעד ןיא זיא ,רעדיוו ,"סטרעוװרָאפ , ןיא .החּפשמה תרהט
 ,ןעראוועג ןעזיוװעגנָא לָאמ עליפ ףמאק ןענירהָאיארַאפ םעד ןופ
 -ַאּפיה טימ ןעגנורדעגכרוד זיא יירשעג "רעמורפ , רעגיזָאד רעד זַא

 "םעקעובצ החּפשמה תרהט , יװ רעטרעוו עכלעזַא .ָאווטסטירק

 .טפָא ץנַאג טנעגעגַאב זנוא ייב ןַאד ןעמ טָאה

 טָאה ןידרָאג זא ןעראוועג טריסנָאנַא ןיא סע ןעוו ,ָאזלַא

 טָאה ,"החפשמה תרהט, ןעמָאנ ן'טימ עסעיּפ ַא ןעבירשענפיוא

 יד רעטנורַא רהיא ןיא טסייר רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג ןעמ
 ,"רעמאר םיאטח , עשלַאפ יד ןופ אווטסצעובצ

 -ַאעט אילַאהט ןיא ןערָאװעג טלעטשענ זיא עסעיּפ עיינ יד
 "זעטסיסטרעוורָאפ , .רעבמעטּפעס ןעט2 םעד ,דנעווא גָאטיירּפ רעט

 -םוי םענעגייא ןַא וצ יװ ןעגנַאנעגנ גנולעטשרָאפ רעד ֹוצ ןענייז
 ןוא ןעסָאנעג ערעזנוא טימ לופ ןעוועג זיא רעטַאעט רעד .בוט
 ,ןעלַאקידַאר ערעדנַא טימ

 ןעננוהיצַאב יד ןענייז ,ןערָאװעג טקרעמַאב ןיוש זיא סע יוװ

 .רעהירפ יו רעסעב ליפ ןעוועג טציא רימ ןוא ןע'ןידרָאנ ןעשיווצ
 רע טנעלפ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא ,טדערענ טינ ץלא ןעבָאה רימ

 דניירפ , יו ןעטלאהענ ךיז ןעבָאה רימ רעבָא ,ןעמוקניײרַא טינ
 עלַא רימ ןענייז ?טַאלבעגַאט , רעד וצ גוצַאב ןיא ."ןעטייוו ןופ
 ,רענַאל ןייא ןיא ןעוועג

 רהֲאי א ןהעזעג טינ ןיוש עסעיּפ ןידרָאג ןייק בָאה ךיא
 -עג ךיא ןיב "החּפשמה תרהט, ןייז ."הטיחש, ןייז טניז ,ףניפ
 ןטיס ַא סלא טכַארטַאב ןעוועג זיא אפונ סָאד .ןהעז ןעגנַאג

 זַא ,טפָאהעג גיטכירפיוא בָאה ךיא .ןעגנוהיצַאב עכילדירפ ףיוא

 רתיא לעװ ךיא זַא ןוא ענעגנולעג ַא ןייז טעוו אמארד עיינ יד
 ,ןעביול ןענעק

 ךיז טָאה ,ןערעױדַאב סנעמעלַא וצ ןוא ,ןערעױדַאב ןיימ וצ
 "החּפשמה תרהט , .ןעבעגעגנייא טינ רהעז ןע'ןידרָאנ לָאמ ןעזיד
 זיא סע ןעו טָאה רע סָאװ ןעכַאז עטסכַאוװש יד ןופ ענייא זיא
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 םעד ןעגעװ .(סנעטסגינייו ,טייצ רענעי זיב) ןעבירשענפיוא

 עכילנהעוועג יד ץוח ַא .גנוניימ ןייא טַאהעג עֶלַא טעמב ןעבָאה

 "עגנוא טַאהעג עסעיּפ עזיד טָאה ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ןופ ןערעלהעפ

 ןיא יז .קיטש רעטַאעט ַא סלַא ךאפנייא ןערעלהעפ ערעייה

 .תושרד עהייר ַא רָאנ ,קיטש רעטַאעט ןייק ןעוועג טינ ךילטנעגייא

 ָאװטסטירקָאּפיה-"החּפשמה תרהט , יד ןעלעטשוצסיורַא טָאטשנַא

 קנַאדעג ןייז רע טָאה ,ןעננולדנַאה עשיטַאמַארד ןוא רעדליב ןיא

 יד ןיא טגיײלעננײרַא טָאה רע עכלעוו ,סעדער טימ טקירדעגפיוא

 -ָאלּפַא סעדער יד ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס .רעליּפשיוש יד ןופ רעליימ

 .אמַארד ַא ןיא ןענָאזרעּפ ןופ דייר סלַא טינ ,סעדער סלא טריד

 -עגכרוד זיא ןוא טגילײװגנַאלעג קיטש סָאד טָאה עסעיּפ ַא סלַא

 ,ןעלַאפ
 -רע טּפָא ךיא געלפ רדוטַארעטיל ןענעוו ןעלקיטרַא עניימ ןיא

 ןעשיווצ ,עיצַאטינַא ןוא טסנוק ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד ןערעלק

 עעדיא ַא ןוא ,רעדליב ןיא טרעּפרעקראפ טרעוו יז ןעוו ,עעדיא ַא

 ןעבָאה לַאפ ןעזיד ןיא .רעטרעװו טימ טרעלקרע טרעוו יז ןעוו

 ןעמ עכלעוו ,עיצַאטיגַא ןופ ?יּפשייב ןעדנענַאלש ַא טָאהעג רימ

 .טסנוס סלא סױרַא טיג
 םוׁש ןייק בָאד ךיא .םענעגנַאנוא רהעז ןעוועג רימ זיא סע

 טָאה ריס .ןעביירש וצ עסעיּפ רעד ןעגעװ טאהענ טינ קשח

 -נַא ןא טקישעג טינ רעדיו בָאה ךיא סָאװ ראפ ןעסָארדראפ

 -ענ ךימ ןעבָאה עלַא יו םעד ךָאנ ,ןעביירש טינ רעבָא .ןערעד
 .תמא םעד ןעגָאז יו טכעלש ױזַא ןעוועגנ טלָאװ ,רעטַאעט ןיא ןהעז
 -בירפיוא ,עניצרעהנעפָא ןַא ןעביירש וצ ןעסָאלשַאב ךיז ךיא בָאה

 טָאה לָאמ ןעזיד זַא ןעזייוו ,ןָאט ןעכילדניירפ א ןיא קיטירק עגיט

 ערעסעב ?יפ ןעבירשענ טָאה רע זַא ,ןעטָארעג טינ ןע'ןידרָאג

 ךיז טעװו לָאמ ןעטסקענ זַא ,גנונפָאה ַא ןעקירדסיוא ןוא קרעוו
 .ןעבעננייא רעסעב םהיא

 ,קורדנייא ןעטונ ַא ןעכַאמ טעוװ סָאד זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא
 יד רעטנוא זַא ,ןהעזנייא זייווכעלסיב טעוװ ןיילַא ןידרָאג ןוא

 טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,עטסעב סָאד סָאד זיא ןעדנעטשמוא
 -עג ןיא סע יאַאנ יו טנידנוקרע ךיז ךיא בָאה רעטעּפש ,ןָאט
 ,ןעבָאה וצ גנונפָאה ַאזַא טייז ןיימ ןופ ןעוו
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 .קיטירק עטקירדעגסיוא ךילדניירפ ןוא עכילפעה ,עדלימ ןיימ
 ןופ טייק עצנַאנ ַא וצ טרהיפעג ,עלעטלעוו רעזנוא ןיא ,טָאה

 .ןעשינערעקרעביא ןוא ןעגנוריסַאּפ ענידמערוטש
 -מעטּפעס ןעט4 םעד ,גָאטנוז ןענישרע זיא לעקיטרַא ןיימ

 ,רעב
 -רעטנוא םעד ןענעװו תורוש ענינייא טימ ןָא ךיז טגנַאפ רע

 טרָאס םעד ןוא םייה רעטלַא רעזנוא ןיא ָאווטסצעובצ ןעשיווצ דייש

 -ימיא ערעזנוא ןעשיווצ טנענענַאב ןעמ ןעכלעוו ,ָאווטסטצעובצ

 רענירהָאיארַאפ רעד טנַאמרעד טרעו סע .אקירעמא ןיא ןעטנארג

 ץלַא ףיוא סעקַאטַא ערהיא ןוא ,/טאלבעגנַאט , רעד טימ ףמאק

 .ןעטירשענטרָאפ זיא סָאװ

 --- עעדיא רחיא ןַא ךיא גָאז ,עסעיּפ רעיינ רעד וצ גידנעמוק
 -החּפשמה תרהט ןופ עקסַאמ יד ןעסיירוצרעטנורַא קעווצ רהיא
 -עדליש ךרוד טכַארבעגסױרַא טינ רחיא ןיא טרעוו --- סעקעובצ
 ףראד אמארד ַא זַא ןסעדע ר ןיא טרע?קר ע רָאנ ,ןעננור
 קיטש עיינ יד זיא סָאד זַא ןוא ,אמארד א ןייז ץלַא ןופ רעהירפ

 זַא ;ןעליּפש וצ סָאװ טינ ןעבָאה רעליּפשוש יד זא ; טינ
 ױזַא ,"סעדעריפנָאיצַאטינַא, ייז ןעטלַאה ,ןעליּפש וצ טָאטשנא

 רָאנ ,ענהיב רעטַאעט ַא ףיוא טינ ןענופענ ךיז ןעטלָאװ ייז יו
 סָאװ ,קנַאדעג רעד זַא ;:גניטימ-סַאמ ַא ןופ עמרָאפטַאלּפ א ףיוא

 -עגפיוא טינ ןיא אמעט ןייז רַאפ ןעמונעג טָאה ןידרָאג
 2 ןעכָארּפש ענסיוא רָאנ ,ןעלָאמ

 -מיס יד ,ןענָאזרעּפ "עוויטיזָאּפ , יד וצ נוצעב ןיא זיא סָאד
 יד סיוא ךיא קירד ,סעקעובצ יד טפערטאבנא סָאװ עשיטַאּפ

 ,רענייטש א ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ , ןענייז ייז זא ,גנוניימ

 עטסגיליב יד ןעשיווצ ןענעכערניירַא רעדייל ןעזומ רימ ןעכלעוו
 -ַאֹּפ ַא גנוי ןעבָארג ַא ןופ עלָאר יד זַא ;?"ענהיב רעד רַאפ טייברא

 ; רוטַאקירַאק עכילנהעוועג ץנַאג ַא, עסעיּפ רעד ןיא זיא ןעשיטיל
 -עי ייב שינעמירקרעביא ןַא ,ןעשנעמ ןענידעבעל ַא ןופ ןמיס ןייק

 ןופ עלָאר רעד טימ זיא עבלעז סָאד .טירש ןעדעי ייב ,טרָאװ ןעד

 רעכלעוו ,דנערווער רעדייס-טסיא םענעצלָאמשרַאפ ,ןעקצעובצ םעד

 -ירַאק ַא ךיוא .טייקנייר עלַארָאמ ןוא טייקשידיא ןופ רָאנ טדער

 | ,"דליב ַא טָאטשנא רוטַאק



 1 םייה רענעגייא ןַא ןיא ?סטרעוורָאפ, רעד

 עשיטאמארד םוש ןייק טינ טָאה עסעיּפ יד זַא ,רעלקרע ךיא
 סערעטניא םעד ןעניוועג טינ יז ןעק רעבירעד זַא ןוא ,גנולקיווטנע
 .רעהעזוצ יד ןופ

 -טיוא ךיז טמענ רעכלעוו ,רָאטּפלוקס ַא טימ לשמ ַא ביג ךיא
 רוניפ .א טפַאש רעכלעוו ןוא ,טסנוק ןייז ךרוד קנַאדעג ַא ןעקירד
 ךָאטּפלוקס רעד .םינּפ ןייק טינ טָאה ןוא טינ רוגיפ ןייק זיא סָאװ
 רע סָאװ ,קנַאדעג םעד רעטרעו טימ עוטַאטס ןייז ּףיוא טביירש
 -ףָאנ ,רוטּפלקס ךוד ןעלעטשרָאפ טלָאוועג טָאה
 ףעליימ יד ןיא רע טָאה ,ָאזלַא ,רָאפ טינרָאג טלעטש עסעיּפ ס'ןיד
 ,טָאד ןערעלקרע עכלעוו ,סעדער ןעבענעגניירא ןערָאיטקַא יד ןופ
 .ןערעדליש טלָאוועג טָאה רע סָאװ

 ןענייז ןעטָארעג עסעיּפ רעד ןיא ןיא סָאװ ,ךַאז עגיצנייא יד
 -ננָאמ טכַאמ "טיה, ןעניצנייא םעד ןוא ,ךיא גָאז ,ןעציוו יד
 -ענ טינ דליב ןייק ךיוא גרוטאמארד רעד טָאה םהיא; ; ָאקסעל
 ,?עלָאר א ןעפאשעג ןיילא רעבָא ךיז טָאה רע .ןעבעג

 : גנוקרעמאב רעד טימ סילש ךיא
 רועיש א ןהִא טרידָאלּפַא ןעמ טָאה סעדער-סנָאיצַאטיגַא יד,

 -לעוו ,טכַאמ רעד ןופ קורדסיוא רעד ןעגעלעג זיא םעד ןיא ןוא
 ןופ טכַאמ יד -- רעטאעט ןיא טריטנעזערּפער ןעוועג זיא עכ
 סָאד ןוא ,טכַאמ עסיורג ַא זיא סָאד .שינרעטסניפ ןענעג טכיל
 ,ןעבעגעגנייא טינ ךיז רעסַאפרַאפ םעד טָאה לָאמ ןעזיד סָאװ
 ספָאלב-עקלומרַאי יד ןעגענ ןעפמעק סָאװ יד ,..סיוא טינ טכַאמ
 -רע רעד ןיא טנינייארַאפ עלַא ןענייז רימ .,.טגינייאראפ ןענייז
 ןוא רעדעפ ס'ןידרָאג ןופ טײברַא ערעסעב ליפ ףיוא גנוטרַאװ
 םעד ןופ סעסקוס א ןעכַאמ ןעפלעהוצטימ טייהנענעלעג ַא ףיוא
 ,"ננוהיצאב רעדעי ןיא

3: 

 יד, -- ."המחלמ, -- ."קיטירק ַא ףױא קיטירק א,
 ."טלעוו עשיטַאמַארד

 ןיימ טָאה ןידרָאג בקעי ןופ רעגנעהנָא עסייה יד ןעשיווצ
 רענייא ןעוועג זיא רעלימ ןוא ,םרוטש ַא ןעפורעגסױרַא לעקיטרַא
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 רעביא גנוטסירטנע עפרַאש ןעזיועגסױרַא ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ננטערטסױרַא ןַא סלא טכַארטַאב קיטירק ןיימ טָאה רע .םעד

 םָּפֵא ,ן'רעלימ ,םהיא ןענעג ךיוא רָאנ ,ןע'ןידרָאנ ןענעג רָאנ טינ

 בָאה ן'תמא ןיא .ףמַאק ?טַאלבענַאט ,-יטנַא םעד ןופ רערהיפנָא

 טָאה קיטירק ןיימ ןוא ,ןעניז ןיא טַאהעג טינ טולָאסבַא סָאד ךיא

 .שינערעהוצנא ַאזַא ןופ רוּפש ןעטסנעלק םעד ןעטלַאהטנע טינ

 -כעלש ענייק טַאהעג טינ טּפיוהרעביא ןַאד ךיא בָאה ,טגָאזעג יו

 .ייז וצ ןעלחיפענ עט
 -ענפיוא טָאה רע .טכַארבעגפיוא ןעוועגנ רעבָא זיא רעלימ

 "נַאמ םעד טָאה רע ןוא ,"קיטירק א ףיוא קיטירק ַא, ןעבירש

 .עסָאנעג ַא ךרוד טקישענוצ רימ טּפירקס

 ןוא לעטעלב עטשרע יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא ןעוו

 טּפירקסונַאמ םעד ךיא בָאה ,סעכלעזַא ןיא סָאד סָאװ ןהעזענ
 .טרעקענמוא החילש םעד

 סָאד ןעק ךיא סָאװ ,רהעז רעױדַאב ךיא זַא ,םהיא טנָאז --

 ןיא ללכ ַא ןעבָאה רימ --- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,ןעמעננָא טינ

 טינ ןערעוו ןעקיטירק רעטַאעהט ףיוא ןעקיטירק זַא ,"סטרעוורַאפ ,

 ,טסורדענ

 ,טרהיפעגנייא ללכ ַאזַא בָאה ךיא זַא ,טסואוועג טָאה רעלימ

 ןעקיטירק ןעבירשעג ןעבָאה ערעדנַא ןעוו ,רעהירפ לָאמ רַאּפ א

 -ןעגעג ןעביירש וצ ןעגָאלשעגרָאפ טָאה ןעמ ןוא ,ןעסעיּפ ףיוא

 ןייא ןיא .טרָאװטנא ןעבלעז םעד ןעבעגנעג ךיא בָאה ,ןעקיטירק

 ,רעקיטירק ן'טימ ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג טינ ןיילַא ךיא ןיב לַאפ

 -ןענעג ןייק ךיא בָאה ,ןענישרע לעקיטרַא ןייז זיא לָאמ ןייא רעבָא

 ןעמ ןעו .םוטעמוא ךיז טרהיפ יוזא .,ןעזָאלענוצ טינ קיטירק
 ןעדעי ןיא ךיז טלָאװ ,ןעסעיּפ ףיוא קיטירק-ןעגענ ןעביולרע לָאז
 טלָאװ רעביירש-קיטירק רעד ןוא ,עטַאבעד ַא ןעניוצרַאפ לַאפ

 | .טײברַא ןייז ןיא סערעטניא ןערָאלרַאפ

 .ניהורנוא ןערָאװעג ןענייז ןעסָאנענ ערעזנוא ןופ ענינייא
 ערעזנוא ןיא ןעסױטשנעמַאזוצ ןייק ןעבָאה טלָאװעג טינ טָאה ןעמ
 -ָאסא סטרעוורָאפ, רעד ןופ רעדילגטיס ענעהעזעגנָא ,ןעהייר

 ,תיב-םולש ןופ ןעמָאנ ןיא טרילעּפָא רימ וצ ןעבָאה "ןָאשייאיס
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 עמאנסיוא ןא ןעכַאמ לָאז ךיא ןעוו זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא

 עטכישעג יד םעד טימ טלָאװ ,לעקיטרא ס'רעלימ ןעקורד ןוא

 ןתֶא קיטירק-ענעג ןייז ןעזָאלרעביא .טנידנעעג טינ ךיוא ךיז

 טלָאװ גנורעטיברע יד ןוא .טנעקעג טינ ךיא טלָאװ רעפטנע ןַא

 .ןערָאװעגנ טרעסערנרַאפ ייס-יוו-ייס

 ."המחלמ טרעלקרע , רע זא ,ןעסיוו טזָאלענ רימ טָאה רעלימ

  תומחלמ ןערהיפ וצ ףיוא .ןעכָאק ןעמונעג ךיז טָאה סע

 יו ,ןוא ,הירב ןעסיורג א רַאפ ןעטלַאהעג ן'רעלימ ןעמ טָאה

 טנעלפ ,ףמַאק ַא ןעמענפיוא רע טנעלפ לָאמ ןייא :טנָאזענ ןיוש

 ,דניירפ א ןעוועג רע ןיא .ןעצינערג ןייק ןופ ןעסיוו טינ רע

 -ַאב ןעמונענ ךייא רע טָאה ;דניירפ רעמירַאוו ַא ןעוועגנ רע זיא

 .ןיא'ס) .ךאז ןייק רַאפ ןעלעטשּפָא םינ ךיז רע טגעלפ ,ןעפמעק
 ןוא שנעמ ,טָאג , ס'ןידרָאנ טָאה רע יװ ,ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש

 תרהט, יד .ןעלקיטרא סקעז טימ ןעסירעגרעטנורַא ??עווייט

 -עװ .??עווייט ןוא שנעמ ,טָאנ, יװ רעכאווש ליפ זיא "החּפשמה

 רעלימ זיא ךָאד .גנוניימ עבלעז יד טַאהעג עלַא ןעבָאה םעד ןענ

 -םערק עלַא טימ ןעֶטיִאפ וצ עסעיּפ רעזיד רַאפ טיירעב ןטוועג
 (.ןעט

 טריטקַאדער טסברעה ןוא רעמוז םענעי טָאה ןידרָאנ בקעי
 -סיורַא רעד) "טלעוו עשיטאמסארד , ןעמָאנ ן'טימ טפירשיטַאנָאמ ַא

 ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד ,ץנימ לעקיימ ןעוועג זיא רעבעג
 -ענּפָא "קיטירק א הףיוא קיטירק , ןייז רעלימ טָאה ,(ןיצּפיל ינעק

 ןעט18 םעד ןופ רעמונ םעד ןיא ,טפירש-טייצ רעזיד ןיא טקורד
 רעד .רעמונ רעטירד רהיא ןעוועג זיא סָאד) 1904 ,רעבמעטּפעס
 .(ילוי ןעט18 םעד ןענישרע זיא רעטשרע

 ,טציא ןוא .ןעזעלענרעביא ןַאד ?עקיטרַא םעד בָאה ךיא
 רעדיו םהיא ךיא בָאה ,רעטעּפש רהֶאֹי גיצנַאװצ-ןוא-יירד טימ
 רעטספראש רעד .טינ רע טלַאהטנע יירעלדיז ןייק .ןעזעלעג

 -ַאב ןעגיטייזנייא ,ןעלָאמש רהעז א, בָאה ךיא זא ,זיא קורדסיוא
 טינ םהיא ןיא טרעוו ןעמָאנ ןיימ .,"אמארד רעד ןענעוו ףירנ
 -"סטרעװורָאפ , םעד , ןענעװו רָאנ טדערעג םרעוו סע .טנַאמרעד

 ,"רעקיטירק
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 עשיטאמארד / יד ןופ עיצקַאדער יד טינ גנוטיילנייא םִלַא
 : ננורעלקרע עדנענלָאפ יד "טלעוו

 ם'נופ ןעפרָאוװראפ ןעוועג זיא קיטירק עשיאיײטרַאּפנוא עזיד,

 טלָאװעג טינ ךיוא רהיא טָאה ןעמ ."סטרעוװורָאפ , ןופ רָאטקַאדער

 -ירק רעזיד בילוצ ."ןעמיטש-סקלָאפ , יד ןעשיווצ ץַאלּפ ןעבעג

 רעזנוא סיורא רימ ןעמענ ,רָאטוא םעד ןופ גנַאלרַאפ ן'םיוא ,קיט

 -םילנעזרעּפ רעד ןענעו טנעגנילעטניא רעליווזנַארב ַא וצ רעפטנע

 "עג ןייז טעו סע .,"סטרעווהָאפ , ןופ רעקיטירק םעד ןופ טייק
 ."טלעוו עשיטַאמַארד, רעמונ ןעטסקענ םעד ןיא טקורד

 עניטכיו עלא ןענייז טָא .לעקיטרַא ס'רעלימ טהעג ןַאד

 | ;םהיא ןיא ןעלעטש

 טעוװ ןידרָאנ סָאד טראוורע טָאה רע זַא ,טנָאז רעקיטירק רעד

 -ָאמענפיוא טינ טָאה רע יו ױזַא ןוא ,ןעלָאמפיוא ןעקנַאדעג ענייז

 ,לאפכרוד א יעלּפ יד ןזיא רעבירעד ,ןעכָארּפשעגסיױא רָאנ ןעל

 -רָאנ יו ױזַא זַא ,טרעלקרע רעקיטירק רעד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ
 ,טעטראוורע טָאה רעקיטירק רעד סָאװ ,סָאד ןעבענעג טינ טָאה ןיד

 א אמארד יד זיא םורַאד ,טלָאװעג טָאה ןידרָאנ סָאװ סָאד רָאנ

 .לַאפכרוד

 .אמארד ַא ןוֿפ קיטירק ןיא טקנוּפדנַאטש רעיינ ַא זיא סָאד,

 -ענ ןעמ טלָאװ ,רעניטכיר ַא ןעוועג טלָאװ טקנוּפדנַאטש רעזיד ןעוו

 ןעדעי ןופ רָאנ ,ןידרָאנ ןופ יעלּפ עדעי רָאנ טינ ןעטכינרַאפ טנעק

 ,רעלטסניק ןעדעי ,רעלהַאמ ןעדעי ,רעלעטשטפירש

 טלעדנאהַאב טינ טרעוו ,קרעוו-טסנוק עדעי יוװ ,אמַארד ַא,

 םעד ןופ ןערעדנָאז ,רעקיטירק ַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ

 ענַארפ עטשרע יד .טסבלעז רעסַאפרַאפ םעד ןופ טקנוּפדנַאטש
 רעסַאפרַאפ רעד סָאװ זיא ,ןעלעטש ךיז ףרַאד רעקיטירק ַא סָאװ

 ענַארפ עטייווצ יד .קרעוװו ןייז ןיא ןעקירדסיוא טלָאװעג טָאה
 טננילעג רעסַאפרַאפ ַא ןעו .ןעגנולעג םהיא ןיא סָאד יצ ,זיא
 ,טלעטשעג ךיז טָאה טסבלעז רע ןעכלעוו ,קעווצ םעד ןעכייררע וצ
 .ןעננולעג זיא קרעוו סָאד ןוא טליפרע עבַאנפיוא יד זיא

 ןידרָאו זַא ,ןָא טמענ "סטרעוורָאפ , ןופ רעקיטירק רעד,
 ןוא ןערעטקַארַאכ ךרוד ואוו ,דליב ַא ןעלָאמנָא טלָאװעג טָאה
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 -ַאז טייהיירט-סנעבעל ןוא ןעגנולדנַאה-סנעבעל ךרוד ,ןעּפיט ךרוד
 ןוא ןעקנַאדעג ,ןעעדיא ערעזנוא עסיוועג ןערעוו טרהיפעגכרוד ןעל

 רעקיטירק רעד עקלומרַאי ןייז ןוא ןע"זָאזאראס ןענעוו ןעלהיפעג
 ןיא סָאד זַא ,טזייווַאב טסבלעז עסעיּפ יד לייוו טינ ,ױזַא טקנעד

 ךָאנ ,סָאד ,טרעקרַאפ .,רעסַאפרַאפ םעד ןופ קעווצ רעד ןעווענ
 .טינ רָאנ עסעיּפ יד טזייװַאב ,רעקיטירק םעד ןופ ננוניימ רעד

 ןעבירשעג אמארד ַא זומ ,ננוניימ ןייז ךָאנ ?ייוו ,ױזַא טקנעד רע

 ,רעקיטירק רעד טקנעד ,טלָאמעג .שרעדנַא טינ ןוא ױזַא ןערעוו

 טינ ןוא ,ןעקנאדענ ס'רעסאפראפ םעד ןערעוו אמארד א ןיא ןעזומ
 ,ייבאד טזייואב רעקיטירק רעד .ןערעװ ייז ןעזומ ןעכָארּפשעג

 ןענעוו טקנוּפדנַאטש ןעניטייזנייא ,ןעלָאמש רחעז ַא טָאה רע זַא

 .אמארד רעד

 עסיוועג ואו ,רעדליב ןייז ןעזומ ןעמַארד עֶלַא טינ,

 ןוא ןעּפיט ?עטלָאמעג, ןופ טקירדעגסיוא ןערעװ ןעקנַאדעג

 -טכנוק עשיטשאמארד יד ןופ ?ייט עטסערג יד  .ערעטקַארַאכ
 ,ןעיײרעלַאמ עכלעזַא ןופ טינ רָאנ ןעסייוו ןעטייצ עלַא ןופ עקרעוו

 םיט ןעניצנייא ןייק ךיז ןיא טָאה טעלמַאה ס'ועיּפסקעש

 ןייק ,טינ רליב-סנעבעל ןייק ,טינ רעטקַארשכ-סנעבעל ןייק ,טינ
 ןעכילקריוו םעד רָאה ןייא ףיוא טרעניארע טלָאװ סָאװ ,טינ ךַאז
 .טייקכילקריוו עשיטסילַאער יד ,ןעבעל

 ןענייז אמארד רעזיד ןיא ערעטקַארַאכ יד זַא ,וצ ביג ךיא
 ,ןעמַארד ס'ןידרָאג ערעדנַא ןיא יװ טכַארבעגסױרַא םוג ױזַא טינ
 ליפ ןענייז ייז (טינ רעקיטירק רעד טלייצרעד סָאד ןוא) ?הָאוובָא
 -םערג םעד ןעבָאה עכלעוו (ס'ןידרָאג) ןעמַארד יד ןיא יו רעסעב
 םינ ,"/םכח המלש , טינ .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא גלָאפרע ןעט
 ןעּפיט עכלעזא טימ ןעמהירַאב ךיז ןעק ?טײהרַאװ, יד וליפא
 רעקשטעטלא רעכילקילגנוא רעד ראנָאז רעדא ,רעקײטּפא רעד יו
 | ."םי טייז רענעי, ןופ

 ,סרעוו א וצ ןהענוצוצ ױזַא טייקניטכערעגנוא ןַא זיא סע,
 -ענ ןיא ןעלייצ ערהיא ןופ עטצעל יד זיב עטשרע יד ןופ עכלעוו
 טכער ראפ ףמאק םעד רָאנ ,טסנוק ןופ עעדיא רעד טינ טעמדיוו
 ,לַאטרַאװס ןעשידיא ןיא טירשטרָאפ ןוא

 קרעוו ןעזיד עפריוורָאפ ןעכַאס וצ ןָאלקַאמשעג זיא סע,
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 ַא טינ ןוא ףמַאק ןעלַאטנעמָאפ ןופ קרעוו ַא זיא סָאד סָאװראפ
 | ,(?טסנוק עניבייא ידז ןופ סרעוו

 סָאד ןעמָאקליוװ רע זיא ,ףמַאק ןעלָאמ ליוו רעלַאמ ַא ןעוו,

 ן'ראפ טינ זיא טייצ יד זַא ,טקנעד רענייא ןעוו רעבָא .,ןָאט וצ
 ,גנורעדָאפ ענלעצנייא יד זיא ןַאד ,ןעקעטש ן'ראפ ןרעדנָאז ,ליזנעּפ

 ןעויד לָאז רע ,ןעלעטש וצ םהיא טכער ַא טָאה רהיא עכלעוו
 ...קרַאטש ןוא גיטכיר ןעדנעוונָא ןעקעטש

 ,ןעקעטש אזא ןעכיורבענ וצ טכער ןייז טפערטַאבנַא סָאװ,
 -ַאמארד עטסעב יד ןופ ןערָאװעג טנעקרענַא רָאנ טינ זיא סָאד
 ןעטנעמָאמ עסיוועג ןיא זַא ,ןערָאװעג ןעזיוװַאב זיא סע ,ןעגרוט
 טרָאװ רעקרַאטש ַא זַא ,ךילרעכעל ךאפנייא ליזנעּפ רער זיא

 עדנעדליב רהעמ ןָאטפיױא ןעק טנעמינאּפמַאקשא ןעקרַאטש ַא רעטנוא
 ",יידעלחַאמ ןופ ןעכירטש עשיטסיטרַא עטסנייפ יד יוװ טייברא

 ,קיטירק ןיימ ןיא ץַאלּפ םעד ֹוצ רעביא רעללימ טהענ רעטייוו

 ןעק יז ןַא ןוא שיטַאמַארד טינ זיא עסעיּפ יד זַא ,גָאז ךיא ואוו
 .סערעטניא ס'רעהעזוצ םעד ןענַאּפש טינ

 ,גנורעדָאפ ַא זיא סָאד --- רע טנערפ --- "? דנענַאּפש טינ,
 -מא ןענעקרענַא ףרַאד קיטירק עשיטסילַאער ע'תמא יד עכלעוו

 .דנענַאּפש ןעטלעז רהעז זיא ןעבעל ע'תמא סָאד .ןעטסגינייוו

 ןייז לָאז אמארד ַא זא רעניניוו ךָאנ ןעמַארד עטסעב יד

 -רַא רעייז ןעבָאה עכלעוו ,םרעשזדענעמ יד ןערעדָאפ דנענַאּפש

 (=+*.סיפָא-סקאב םעד ןיא ןעסָאנעג גנודליב עשיטסיט

 ,לעקיטרַא ןעטקורדעג םעד ןיא ,ָאד ןענויז "טינ ןוא , רעטרעוו יד (*
 .רעלעפ-קורד ַא זוא סָאד זַא ,ךילטיוד זוא סע .ָאטינ

 םומ ןעזייטרעװדַא ןעסעוּפ-דנוש ןעגעלפ טרעשזדענעמ רעטַאעט יד (**

 רימ ןוא ,"דנענַאּפש רהעז , רעדָא "טנאסערעטנוא-טסכעה ,, רעטרעוו יד
 ןעקוטורק עניימ ןיא .ןעכַאלסיוא סטנעמזייטרעװדַא עגיזָאד יד ןעגעלפ

 "ווו ןעגנורעדליש עשירעלטסניק עכילריטַאנ זַא ,ןעזויוו רעמוא ךיא געלפ

 יוװ .סעיצַאסנעס עשיטַאמַארדָאלעמ עגיליב יוװ רעטנַאסערעטניא ךס ַא ןענ

 ןופ טכוורבעג ָאד "דנענַאּפש , טרָאװ רעד טרעוו ,ןהעז ןעק רעזעל רעד

 -גוא ןעוועג ןעטלָאו קרעוו-דנוש רָאנ יוװ יוזַא ,ןיז ַאזַא ןיא ן'רעללימ

 ןוומש עשירפ זַא ,ןעגָאז טלָאװ רענויא יו טגנולק סָאד .טנאסערעט

 -רעוו ויווצ יד ןערעוו סטנעמזייטרעװדַא עכולרהעמוא ןוא לייוו ,טונ גיוט

 ,רעווא עלכוט ןוא שופ עטליופרַאפ ןעגעוו טבוורבעג רעט
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 : תורוׂש עדנענלָאפ יד טימ טגידנע רעללימ

 ןעמונעג טינ ךיז טלָאװ ךיא זַא ,ןענָאז ךיא ?יוו סולש םוצ ,

 טלָאװ ָאד ןעוו ,"ענובירט-סקלָאפ, רעד ךרוד קיטירק ַא ןעבעג וצ

 -טסנוק ַא ןופ גנוסַאפפיוא עניטכיר יד ןענעוו עגַארפ ַא ןעוועג

 ןיא עגַארפ עזיד טָאה רעבָא רעדייל .רהעמ טינ ןוא קרעוז
 יו גנוטיידַאב ערעפיט ןוא ערעסערג לעיפ ַא לאטרַאוװק רעזנוא
 עגארפ רעזיד ףיוא .,אמארד ַא ןופ גלָאפרעפימ רעדָא גלָאפרע רעד

 ױזַא טָאה רעכלעוו ,םרוטש-ןעזיר רענעי ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה
 .לַאטרַאװק ןופ ערעפסָאמטַא עלַארָאמ יד טרעטיילענכרוד ןהעש

 טייברא יד ןערעטשוצ וצ טינ טכער ןייק טָאה "סטרעוורָאפ, רעד

 ןייז לייו ,ןעלַאפענ ןענייז רעפּפָא ליפ ױזַא ןעוו ,עליפ ןופ

 ןעלָאמ וצ רעסעב זיא סע זַא ,ןעזיוַאב ךיז טָאה רעקיטירק

 ."רהיא ףיוא ןעפמעק וצ רעדייא ענהיב רעד ףיוא ףמאק א

 עסעיּפ ןייז לָאז ןידרָאג זַא ,טרעדָאפעג ,ךילריטַאנ ,בָאה ךיא
 ןופ עעדיא רעד רָאנ ,"טסנוק ןופ עעדיא רעד, טינ ןעמרדיוו

 ןעמונעג טָאה ןיילַא רע עכלעוו ,ָאווטסצעובצ ןעסייררעטנורַא

 רע זַא רָאנ ,"ףמַאק ןעלָאמ , לָאז רע זַא טינ ;ַאמעהט ןייז רַאפ
 -טנע וצ ןעטעבעג ךיוא ךיז טָאה סע .ָאווטסצעובצ ןעלָאמ לָאז

 ,"ררעוש רעד יווװ רעניטכעמ זיא רעדעפ יד , ביוא זַא ,ןערעפו
 ,סנעקעטש דנעזױט יו רעניטכעמ ?יזנעּפ ס'רעלטסניקס ַא ןיא

 ךיא .ןעכַאמ וצ ןעטעבעג ךיז טָאה ןעננוקרעמאב רֶאּפ ַא ךָאנ

 .ןעבירשעג טינ רעפטנע ןייק רעבָא בָאה

4 

 -ַאמַארד , רעד ןיא סעקַאטַא -- .רָאטקַאדער ףיוא ןעלהַאװ
 ."טלעוו רעשיט

 ןעכָאװ רעיפ-יירד זַא ,ןעמוקענסיוא ױזַא דָארג זיא שע

 ןעבָאה ,?עקיטרַא ס'רעללימ ןעזיוועגקירוצ בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 .רָאטקַאדער ףיוא ןעלהַאו עכילרהעי יד ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב

 ביֹוהנֶא ןיא ןערָאװעג טלהעוורע ךיא ןיב ֿלָאמ ןעטצע5 םעד)

 .(דרָאפלימ-וינ ןופ ןערעק-קירוצ ןיימ ךָאנ ,רעבָאטקָא
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 קרַאטש טריטינַא רעללימ זַא ,ןערעה ןעמונעג בָאה ךיא

 .גנולהעוורע-רעדיוו ןיימ ןעגעג ןעסָאנעג יד ןעשיווצ

 רעבָאטקָא ןעט8 םעד ,גאטנָאמ ןופ "סטרעוורָאפ, םעד ןיא

 :ץיטָאנ א ךיז טניפעג ,(1904)
 ,0 רעבָאטקָא ,גאטשרענָאד ןעזיד גניטימ לעשעּפס רעגיטביוו,

 "םנאיצקאדער ,גנונדרָא-סעגאט 3 םור ,טירטס הטייסרָאפ 83 ןיא

 ."ןעלהַאוװ

 הע ;םיירנעג קרַאטש ךיז רעללימ טָאה גניטימ ןעזיד וצ

 ןוא רימ ףיוא עקַאטַא עקרַאטש ַא ןעכַאמ וצ טיירנעג ךיז טָאה

 רע ןוא .טַאדידנַאק-עגעג סלַא ן'יקסוועשטניוו ןעלעטשוצסיורַא

 .רימ ןעגעג ןעמיטש ןעבילקעג ,ןעסָאנעג יד ןעשיווצ טריטינַא טָאה

 רעד ןעוועג ןיא גניטימ רעד .ןעמוקעג זיא טנעווא רעד

 יד .טאהעג זיא סע ןעוו טָאה ןָאשיײאיסָאסַא יד סָאװ רעטסערג

 ןוא ,גיצעביז ןוא עכילטע ןעוועג ןַאד ןיא רעדילגטימ ןופ ?הָאצ

 טגיסעלכַאנראפ טָאה ןעמ ,דנעזעוונא ןעוועג ןענייז עַלַא טעמב

 -רַאפ רעד וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ןעטכילפ טאוירּפ עניטכיוו

 ,גנולמַאז

 זיא ; רעכלעוו ,עסָאנעג רעטירד ַא ןוא יקסוועשטניוו ,רעללימ

 ןענייז (ןעמָאנ ןייז טינ קנעדעג ךיא) רימ וצ ךילדנייפ ןעוועג

 ,.ןעמַאזוצ ןעסעזעג
 זַא ןיא ןענַאטשַאב ךילכעזטּפיוה ןיא עקַאטַא ס'רעללימ

 וצ ,"שידיא וצ , "סטרעוורָאפ, םעד ךַאמ ךיא זַא ,גנורעלקרע

 טינ סָאד זיא עיצקַאדער ןייס רעטנוא זַא ןוא ,שיטסילַאנָאיצַאנ

 ןיא טקירדענסיוא סָאד טָאה רע ,גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ןייק

 ןענָאלשעגרָאפ טָאה רע עכלעוו ,עיצולָאזער ַא ןופ עמרָאפ רעד

 .גנולמאזראפ רער
 ןיא ךַארּפש ןייז .עדער ענידרעייפ ַא ןעטלַאהעגנ טָאה רע

 רעבָא יז זיא עקירדסיוא עדנעגידיײלַאב ןופ .ערעטיב ַא ןעוועגנ
 | | .יירפ ןעוועג

 -עגנָא ,ןעכַאז ערעדנַא רעטנוא ,ךיא בָאה רעפטנע ןיימ ןיא

 -טיײל ַא ןעבירשעג טָאה ןיילַא רעללימ זַא ,טקַאפ םעד ףיוא ןעזיוו



 28 םייה רענעגויא ןַא ןיא "סטרעוורָאפ, רעד

 וצ רעפטנע ןיימ טגידייטרַאפ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרַא

 שידק ןעגָאז לָאז רע ביוא טגערפעג טָאה סָאװ ןַאמ ןעגנוי םעד

 .(282 שזרייּפ ,ןעביוא העז)
 ,ןעמיטשּפִא םוצ ןעבעגענרעביא עיצולָאזער יד טָאה ןעמ ןעוו

 עֶלֶא .רהיא רַאפ ןערָאװעג ןעבעגעגּפָא ןעמיטש טכַא רָאנ ןענייז
 ,רהיא ןעגעג טנעה יד ןעביוהעג ןעבָאה רעדילגטימ עגירעביא

 -ֹמִא ןעלָאז ןעלהַאו יד ןזַא ,טרעדָאפעג רעללימ טָאה ןַאד
 ןעטַאדידנַאק ןערינימָאנ סָאד ,דנורג םעד ףיוא --- ןערעוו טגיילעג
 .ךילצעזעננוא ןיא טנעװַא ןעבלעז םעד ייז רַאפ ןעמיטש ןוא
 פָאמ רַאּפ ַא ןיא ןײלַא רע זַא ,טנַאמרעד רעבָא םהיא טָאה ןעמ
 ,טנעווא ןעבלעז םעד רָאטקַאדער טעטקעלע ןוא טרינימַאנ ןעוועג
 .ןעלאפעגכרוד זיא (נַאלשרָאפ) "ןעשוָאמ , ןייז ןוא

 רעללימ .ןעפָאלעג טינ טַאדידנַאק סלא ןיא יקסוועשטניוו
 .רנעזעוונַא ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,ןע'ניקטעמַאז טרינימָאנ טָאה
 -ענּפָא ןעזומ גניטימ רעד טעװ ,טביולגעג רע טָאה ,םעד ךרוד
 .טלָאװעג טינ םלֹוע רעד טָאה ןעניילּפָא רעבָא .ןערעוו טגייל
 טקישעג טָאה ןעמ ןוא (הקספה) "סעסיר, ַא טכַאמעג ןעמ טָאה
 .ןע'ניקטעמַאז ןעכוזפיוא עטימָאק ַא

 טעװ ןעמ ביוא ,טכַאנ עצנַאו ַא ןעטרַאװ ןעלעוו רימ ---
 רעטרעוו ענייז ןוא ,ןעפורענסיוא רענייא טָאה --- ! ןעפרַאד
 ,ןעטנעמסידָאלּפַא ענידמערוטש טימ ןערָאװעג טסירגַאב ןענייז

 ןיא עטימָאק יד .טייו ץנַאג טניואוועג טָאה ןיקטעמַאז
 םהיא טָאה ןעמ .םייחא םהיא וצ ןעדהָאפ וצ טיײרַאב ןעוועג
 יד טָאה רע ,ךאש נידנעליּפש ,עפַאק א ןיא ןענופעג רעבָא
 רע זַא ,ןעועג זיא רעפטנע ןייז .ןעמונעגנָא טינ ןָאשײנימָאנ
 ןיוש טָאה "סטרעוורָאפ, רעד זַא ןוא ,טַאדידנַאק ןייק םינ זיא
 .ןע'נאהַאק --- רָאטקַאדער א

 ןעמ .טַאדידנַאק רעניצנייא רעד ןעוועג ,ָאזלַא ,ןיב ךיא
 טמיטשענ ןעבָאה רעדילנטימ ייווצ רָאנ ןוא ,טמיטשענּפָא טָאה
 ןעסעזעג ןיא סָאװ ,עסָאנעג רעד ןֹוא רעללימ :רימ ןעגעג
 .ןערעניארע טינ ךיז ןעק ךיא ןעמָאנ סעמעוו ןוא םהיא ןעבעל
 עלַא ןעבָאה רעטייוו .טמיטשעג טינרָאנ טָאה יקסוועשטניוו
 ןעבָאה סָאװ ,טכַא יד ןופ ףניפ ,רימ ראפ טנעה יד ןעביוהעג
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 -גײרַא ,עיצקאדער "עשידיא וצ , ןיימ ןענעג טואוועג רעהירפ

 ,טנעבערעג

 םענייא טימ טכַאמענּפָא ןעבָאה איפלעדַאליפ ןופ ןעסַאנעג יד

 ןערינַאפעלעט ייז לָאז ןעמ זַא ,םירבח רעקרָאי וינ ערעזנוא ןופ

 ןעצנַאג םעד ןעבָאה ייז ןוא .גנומיטשּפָא רעד ןופ טָאטלוזער םעד

 "עג ייז טָאה ןעמ ןעוו .טכירכַאנ רעד ףיוא טרַאוװעג טנעווַא

 ַא טרעהעג ןָאפעלעט ן'כרוד ךיז טָאה ,טַאטלוזער םעד ןעדלָאמ

 ."ַאררוה? רעטרעטסיינַאב

 רעמונ רעטרעפ רעד ןענישרע זיא רעטעּפש נעט עכילטע

 -רַא עגנַאל יירד ןעטלַאהטנע טָאה רע ."טלעוו עשיטַאמַארד,

 עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא) רימ ןענעג ןעלקיט

 -ניא רעליוװזנַארב, ןעטנָאמרעד-ןעביױא םעד וצ רעפטנע ןַא ןופ

 רימ טימ ןידהָאג טָאה ןעלקיטרַא יירד עַלַא ןיא .("טנעגילעט

 "רָאפ ךימ טָאה רע ."טנַאה רעלופ רעד טימ, טנעבערענּפָא ךיז

 ןעטסכילניילק ,ןעטסנעלק ,ןעטסדנעסיוומוא םעד רַאפ טלעטשעג

 .ןעשנעמ ןעטסגרע ןוא

 ןעטרעפ א ןעטלַאהטנע ךילטנעגייא טָאה רעמונ רעד

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו --- "קלָאפ ןופ עמיטש ַא, --- עלעקיטרַא

 ןעמונרַאפ ןעװעג זיא רעמונ רעצנַאג רעד טעמכ רימ ןענעג

 .טייקנינייוו ןיימ טימ

 ןייק טימ טרעפטנעעג טינ ,טרירָאנגיא ץלַא סָאד בָאה ךיא

 | ,טרָאװ ןעניצנייא

 ,"טלעוו עשיטַאמַארד, רעמונ רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד

 .ןענישרע טינ ןיוש יז זיא רהעמ

 ַא טזײטרעװדַא רעללימ טָאה טייצ רעבלעז רעד םורָא

 ."סטרעוורָאפ, םעד ןופ "טייקשידיא, רעד ןענענ גניטימ-סאמ

 טריקַאטַא רעטיב טָאה רע רענדערד-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רע

 .ןעטלַאהעג סערער עכילנהע רע טָאה ךָאנרעד ,עיצקַאדער ןיימ

 "ורק גיִטְפיִנ םוטעמוא --- ןעגנולמאזראפ-ןעסָאמ ערעדנָא הוא
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 ןיימ ראפ טריקַאטַא ךימ םוטעמוא ןוא ,עיצקַאדער ןיימ טריקיט
 ."טייקשידיא,

 ןעמוקענגרָאֿפ ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,טנעווא םעד ךָאנ
 "מאזרַאפ יח ףיוא יקסוועשטניוו ןוא רעללימ ןעבָאה ,ןעלהַאוװ

 / ףעפרַאש ַא טימ ןעטלַאהרַאפ ךיז ןָאשייאיסָאסַא רעד ןופ ןעננול

 .רימ וצ טייקגיטפינ ןוא טייסבילדנייפ

 רעללימ טָאה ןַאד .ןעטַאנָאפ עכילטע קעווא ןענייז ױזַא

 ,ןעגניטימ יד וצ ןעמוק וצ טרעהעגפיוא |



 .לעטיּפַאק רעטנעצרעפ

 .םייח רעטלַא רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא עיינ

1 

 ,אקירעמַא ןיא דניירפ ערעייז ןוא ןעטפידנוב -- ."דנוב, רעד

  "ןעלױּפ ןוא דנַאלסור ןופ דנוב רעטײברַא רעשידיא , רעד
 -רָאפ , רעד יוװ רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןערָאװעג טעדנירנעג זיא
 ךיז טָאה םהיא וצ עיטַאּפמיס רעזנוא ,1897 ןיא -- "סטרעוו
 (+,רעכילטייד ץְלַא טלעניּפשעגּפָא "סטרעוורָאּפ, ןיא

 אקירעמא ןיא ָאד גנונעװַאב רעטייברַא עשידיא רעזנוא
 ןענייז "ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ, יד ,רעטלע זיא
 -- .רנוב , רעד יוװ רעהירפ רהאי ןיינ טימ ןערָאװעג םעדנירגעג
 טאהעג רימ ןעבָאה סנָאינוי עשידיא ענלעצנייא ןוא 1888 ןיא
 ןיא גנונעװַאב רעטיײברַא ןַא רעבָא .רעהירפ רהָאי עכילטע ךָאנ
 ןיא גנוגעװַאב רעטיײברַא ןַא ןוא ,ןעטייצ ענעי ןיא ,דנַאלסוד
 .ןעגנוניישרע ערעדנוזַאב ץנַאג ייוצ ןעװעג ןענייז אקירעמַא
 ןופ ,סרעפּפָא ןוא ןערהַאפעג טימ טקעמשעג סָאד טָאה ןעטרָאד
 טינ טעמב טָאה ףמַאק רעטייברַא רענַאקירעמַא רעד עכלעוו
 ,טסואוועג

 -אווער רעשיסור רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןיא "דנוב, רעד
 .סעיזיוויד עטסנעש ערהיא ןופ ענייא ,גנוגעוַאב רערענָאיצול

 -מייהעג ןופ ןעטכירַאב ןעמוקנָא ןעמונעג זנוא וצ ןעבָאה סע
 סָאװ ןעפמַאק ןופ ,רעדלעוו ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עשידיא עלופסינ

 ןוא .ווטמרַאּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשידוא עטריזונַאגרָא ןַא )5
 -רעד טרעוו --- ?רעטיוברַא רעשידיא רעד, -- ןַאגרָא ןַא טימ ,דנַאלסור
 .(411 שוהויּפ) דנַאב ןעגודרעהורפ םעד ןיא טנָאמ
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 99 םווה רעטלַא רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא עיונ

 ןוא יײצילַאּפ רעשיסור רעד ןענעג ןערהיפ תוכאלמ-?לעב עשידיא

 עכלעוו ,ןעיירעקורד עשידיא עמייהעג ןופ | ;ןענָאיּפש ערהיא

 םינ ןפוא םושב ןענעק סויטקעטער עטסגיהעפ ס'רַאצ םעד

 .ןעקעדטנע
 רעמיא םייחרעד ןיא ןזיא רעכלעוו ,רעטייברא רעשידיא רעד

 א ןעזײװסױרַא ןעמונעג גנולצולּפ טָאה ,ןענָאלשעגרעדינ ןעוועג

 .טומ-ןעדלעה ןעדנעניױטש ַא ןוא עדריווטסבלעז עכילרעה

 ךיז טגעלפ ןעמ ןעכלעוו טימ ,"הכאלמ-לעב, ןעמָאנ רעד

 -ָאהעַר ןופ הניכש ַא טימ ןערָאװעג ןעטכיולַאב זיא ,ןעמעש

 -עטניא עכלעוו טימ ,יירעריטרַאמ ןוא טייקטסיירד ערענָאיצול

 -ולעטניא עכלעוו ןעגעוו ןוא ,טריצלָאטש ןעבָאה ןעדיא עטנעגיל

 סָאװ ,ןעשנעמ .גנוקיצטנע טימ טדערענ ןעבָאה ןעטסירק עטנעג
 רַאפ ןעטלַאה ֹוצ עסַאמ עשידיא יד ןעוועג טניואוועג ןענייז

 ןַא ןעהעזרעד גנולצולּפ רהיא ןיא ןעבָאה ,ןעסורט ןופ עסַאמ ַא

 יר ןיא לַאעדיא ןעכוה ַא טימ ,ןענני עקסטַאװכ ןופ םלוע

 ,רעצרעה
 עט80 ןוא עט70 יד ןופ רעפמעק עשיסוד עווַארב יד ןעוו

 ,ןעשטיוועלעדנוז ןרהא טַאהעג ןעהייר ערעייז ןיא ןעבָאה ןערהָאי

 ,רעדניק עשידיא ערעדנַא ןוא ,גרובזנינ ַאיפָאס ,ןע'שטייד ןָאעל

 זַא ןֹוא ,ןעמהַאנסיוא ןענייז ייז ןזַא ,ןענָאז טנעקעג ןעמ טָאה
 ןעסור רהעמ -- ןעטנעגילעטניא עשידיא סָאד ןענייז סלאפנעדעי

 טַאהעג ןערַאדנַאשז ס'רַאצ םעד ןעבָאה רעבָא ָאד .ןעדיא יו

 | .רעדניק-סקלָאפ עשידיא ןופ תונחמ עניטומ ךיז ראפ
 ןוא ,רָאטַאנרעבנ ַא ףױא טסיש רעטסוש רעשידיא א

 -ומש ,רעטשרעב ,רעדיינש ,רעטסוש עשידיא ערעדנַא עטרעדנוה

 ,סעיצארטסנַאמעד ערענָאיצולַאװער ןעטלַאה ,רערעק-ןעמיוק ,ןעד

 ןעריזינאנרַא ,ןעפורפיוא ערענָאיצולַאװער ןעליײטרַאפ ןוא ןעקורד

 ןעסייר ןוא ןערַאדנַאשז ןוא ןעטנַאיצילַאּפ ןעלַאפַאב ; סקיירטס

 ןעגעג װַארב ךיז ןעלעטש ;םירבח עטריטסערא סױרַא ייז ייב

 .סעקישטשמָארגָאּפ
 .רעטייבראפ רעד ןופ ןערעמונ ןעמוקנָא זנוא ןענעלפ סע

 ןיא רע .,ןאנרֶא רעשידרערעטנוא "ס'דנוב, םעד ,"עמיטש

 ןייז ןיא רעבָא .ןעזעל וצ םיוק ,טקורדעג טכעלש רהעז ןעוועֶג
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 -נוא יד .םוטנילייה א ןענעלענ ןיא אפונ םייקמירא עשינכעט

 ןעטייקגירעווש יד .ףיוא טגָאזעג תודע ןעבָאה תויתוא עכילטייד

 .ןערָאװעג ןָאטעג ןיא טייברא יד עכלעוו ,עטנוא ,ןערהַאפעג ןוא

 טצעזעג טרעװ גנוטייצ אזַא יו ןעלעטשרָאפ ךיז ןענעלפ רימ

 "רעטנוא וצ .,ןעזעלעגנ ןוא טלייטראפ טרעוז יז יו ,טקורדעג ןוא

 טניואוועג גנַאפ ןיוש רימ ןענייז ןעטפירש עשיסור עשידרע

 ,סעיינ א ןעװעג טעמב ןענייז עכלעזַא עשידיא רעבָא .ןעוועג

 ,רעביוצ טרָאס םעיינ ַא טימ

 .אקירעמַא ןייק ןעטסידנוב ןעמוקעגרעבירַא ןענייז סע
 -עטארעג םיוק ךיז רעדָא ,עמרוט ןופ ןעפָאלטנַא ןענייז ענינייא
 ַא ןעכוז ןעמוקעג ךאפנייא ןענייז ערעדנַא ,טסערַא ןַא ןופ טעוו
 ןעמעלַא ייז זיא "דנוב; רעד .אקירעמַא ןיא טיורב ?עקיטש
 ייז ןיא רע .ךַאװש וצ ןזיא טרָאװ רעד ,ןיינ .,רעייט ןעוועג
 "יו רהָאי עכילטע עטשרע יד ,ןעוועג גילייה ךילבעטשכוכ

 ,סנעטסנינ

 סע .ןעסקָאװעג ןיא ןעטנַארגימיא ןעטסידנוב ?הָאצ יד
 וצ קעװצ ןטימ סעּפורג עטריזינַאנרֶא טעדליבעג ךיז ןעבָאה

 ."דנוב , ן'ראפ טלעג ןעלמַאז

 -לעצנייא טימ ןענַאטשרַאפניײיא ןעוועג ןענייז רימ טייוו יו
 רערהיפ ענייז טייוו יוװ ןוא ,עירָאעט "ס'דנוב, םעד ןופ ןעטייה

 ןופ ןעטייהלעצנייא עסיוועג טימ ןענַאטשראפנייא ןעוועג ןענייז
 ףיוא ןהעז רימ ןעלעוו סָאד --- קיטקַאט רענאקירעמַא רעזנוא
 ןעועג ןענייז רימ ןוא ןעטסידנוב יד .סעשזדייּפ ערעטייוו

 -נואווַאב גנונעוואב רעייז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 -רעמַא רעד ןערָאװעג "סטרעוורָאפ, רעד זיא ,ָאזלַא .טרעד

 ,אליממ ןעמוקענסױרַא זיא סָאד ."דנוב , םעד ןופ ןַאגרָא רענַאק
 ,רענייטש ןעכילריטַאנ ץנאנ א ףיוא

 טימ טכאמעג טנַאקַאב רעזעל רענאקירעמא םעד ןעבָאה רימ

 ,םהיא ראפ טריטיגַא ןעבָאה ךיס .טייקניטעט ס'דנוב םעד
 ןעּפורגעטנַארגימיא עשיטסידנוב יד ןופ ןעטכירַאב יד טקורדעג

 ייז ןעפלָאהעג -- עטסניטכיו סָאד טכייליפ ןיא סָאװ --- ןוא
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 "רָאפפ םעד טרעטעלב ןעמ ןעו .םהיא ראפ עציטש ןעימַאז

 ןערעמונ עטרעדנוה ןיא ןעמ טנעגעגַאב ,ןערהָאו ענעי ןופ "סטרעוו

 -טלעג ןופ ןעטסיל טימ "!דנוב םעד טפלעה, :ףור םעד

 .ןעננולמאז

 "נוב ענעמוקעגרעבירַא יד ןענייז ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ערעזנוא ןיא ,סנָאינוי ערעזנוא ןיא גיטעט ןערָאװעג .ןעטסיד

 "נניר רעטייברא} ערעזנוא ןיא ,סעשטנערב-ייטראּפ עשידיא

 .סעשטנערב

2. 

 ,אקירעמא ןייק טמוק הנמלא ןייז --- .טרעקעל לעשריה

 ןעט18 םעד זַא ,טכירַאב ַא ןעמוקעגנָא זיא ,1902 ,יַאמ עדנע

 טרעקעל לעשריה ןעמָאנ ן'טימ רעטסוש רעשידיא ַא טָאה יַאמ
 םהיא ןוא ,להאוודןָאפ ,רָאטַאנרעבוג רענליוו םעד ףיוא ןעסָאשעג

 ן'טרעקעל זַא ,גנודלעמ ַא ןעוועג זיא ךָאנרעד .טעדנואוורַאפ

 ,ןעגנַאהעג ןעמ טָאה

 םעד וצ :ןעטייהלעצנייא רַאּפ ַא ןערָאװעג רָאוװעג זיא ןעמ

 -נָאמעד ַא טכַאמעג ןעטסידנוב רענליוו יד ןעבָאה יַאמ ןעטשרע

 ,טריטסערַא ןעמ טָאה ןעטנַארטסנָאמעד יד ןופ עליפ ,עיצַארטס

 -עג ךילרעדרעמ ייז ןעמ טָאה ,להעפַאב ס'?האוו-ןָאפ ףיוא ,ןוא

 ןע'להַאוו-ןָאפ טימ ןעסָאלשַאב ךיז טרעקעל טָאה ,ָאזלא ,ןעסימש

 ןיא טרַאװעגּפָא רָאטַאנרעבוג םעד טָאה רע .ןענעכערוצּפָא ךיז

 שזרייּפ ,דנַאב רעטשרע העז ,"שזענַאמ , רענליוו םעד ןיא) קריצ

 (*ןעסָאשעג םהיא ףיוא רע טָאה ןעטרָאד ןוא 2

 בָאה ,ןערָאװעג ןעבירשעג ןעניוז תורוש עזוד רעדייא געט רַאּפ ַא (*

 -נוב ַא טימ ןוא ן'קַאװטול .א טומ טדערעג שינהעשעג רעד ןעגעוו ךוא

 -"ךנוב , רענליוו רעד ןופ דולגטוימ ַא ןעוועג 1904 ןיא זוא רעכלעוו ,טסיד

 :עדנעגלַאפ סָאד ןעבעגעגוצ רימ ןעכָאה ייז .עיצַאזינַאנרַא

 -ַאֹפ ןערהָאפעגמורַא טדָאמש ן'רעביא ןענווז יַאמ ןעטשרע םעד רַאפ

 ַא ןעבַאמ טעוו ןעמ ביוא זַא ,גנונרַאװ ַא -- רעטיר טימ ןעגעוודווציל

 רעבָא זיא עיצַארטסנַאמעד יד .ןעסוומש ןעמ טעװ ,עיצַארטסנַאמעד-יַאמ

 טמרעדנוה עכילמע טגילווטַאב ךיז ןעבָאה רהיא ןיא .ןעמוקעגרָאפ ךָאד

 -עג ןענייז ןעפיוה עגינווא ףיוא .ןעטסורק לָאצ ענוולק ַא ןוא ןעדיא
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 ןופ רעטייברא עשידיא יד ייב זיא טרעקעל ןעמָאנ רעד
 טסַאפרַאפ טָאה ןעמ .ןעמָאנ רעריטרַאמ ַא ןערָאװעג דנַאלסור
 רעדעי ןיא ןערָאװעג ןעגנוזעג ןענייז ייז ןוא ,םהיא ןעגעוו רעדיל

 ,לעטדעטש ןוא טדָאטש רעשידיא

 רעשידיא רעדעי ףיוא ןעמ טָאה אקירעמא ןיא זנוא ייב

 ןעמָאנ םעד דובכל טלעטשענפיוא ךיז גנולמַאזרַאפ רעטייברא
 ןעטלַאהענּפָא ךיא זןיא סע .,רעטסוש רענליוו ןעניטומ םעד ןופ
 .םהיא דובכל גנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג

 ךָאנ טָאנָאמ בלאהיא-ןוא-יירד ייב ,רעבמעטּפעס ןעטימ ןיא

 ןוא ןעטלַאהעג ןעבָאה רעמיײברַא יד ןעוו ןוא ,ןעקַאזָאק טיורגעגנָא ןעוו
 ווב .תונמחר ןהָא ןעגָאלשעג ןוא ןעלַאּפַאב ויז ייז ןענייז ,ןערישרַאמ

 טָאה ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,טריטסערַא ןעמ טָאה עדנערישרַאמ וד ןופ גיצרעפ

 -וקעגרָאפ זיא ענעצס עשיטַאווַא יד .ןעסומשעג גיטולב רענעמ וד ןעמ

 .(עדנַאמָאק רעשעל-רעייפ) "ענרַאשוָאּפ, רעד ןופ ףיוה םעד ףיוא ןעמ

 -טדָאמש רעקסווצולַאּפ רעד ןעוועג דנעזעװנָא זוא ןעסוומש םעד ווב

 מ'גקספ חג ןוא ןברק ןעדעי טקוקַאב טָאה רע .ווָאליַאכימ .רד ,רָאשקָאד

 ייז ןעמ טָאה דָאביטולב רעד ךָאנ .ןעטלַאהסווא ןָאק רע ץימש ליכיוו

 םָאה ,קַאילַאּפ רעגנוי ַא ,עטפָארטשַאב יד ןופ רעניוא .ןעזָאלעגסיורַא

 ןוא ביול ןייז ןופ לייט ענעסימשעג יד ןעזיוועג עטמאַָאב-ויצילָאּפ יד

 םהיא ןעמ טָאה -- '{טולב ןיומ טקנורש !טַאנ; :ןעהירשעגסווא

 ,לָאמ ןעטווווצ ַא ןעסימשעג
 -לעוו ,עיצַאמַאלקַארּפ ַא ןעזָאלעגסיורַא טָאה "דנוב , ןופ טעטימָאק רעד

 המקנ וצ רעבָא ;וינאריט ןיוז רַאפ ןעלהַאוװ:-ןָאפ טמַאדרַאפ טָאה עכ

 רעד ףיוא ןעזיװעגנָא טָאה עיצַאמַאלקָארּפ יוד .ןעפורעג טינ רע טָאה
 ןופ ןעיורעדרעמ עלַא רַאפ המקנ ןעמענ טעוװ יז זַא ,עיצולָאװער רעדנעמוק

 "לעוו ,טולב עסווה טימ טייל עגנוי ןעוועג רעבָא ןענויז סע .גנוריגער רעד
 ןעניוז ייז .טלעטשעגנעדירפוצ טונ עכַאר טרָאז ַאזַא טימ ךיז ןעבָאה עכ

 רעד רעטנוא .לעטש ן'פווא ןעלָאצוצּמָא ןע'להַאוו-ןָאפ טיורעב ןעוועג

 ַא טעדנירגעג ךיז טָאה רערהעק-ןעמווק ןעגנוו ַא ןופ טפַאשרערהופ

 עקשריח , טרעהעג טָאה רהוא וצ ןוא ,(עּפורג ףמַאק) "דַאירטָא יָאוועיָאב,
 ."רעטסוש רעד

 ןעגנַאגעגּפָא םונ ךיוא עטכישעג וד זוא ווָאליַאכימ רָאטקָאד םעד

 ןוא ,ןעקנַארק ַא וצ טשרמולכ ןעפורעג םהיא טָאה טסידנוב ַא .טַאלג

 ןָאמ ןעסייהעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןָאטעג םהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד
 | | ,ונָאריט ס'להָאוװ-ןָאפ ןופ תונברק יד
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 .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג הנמלא ןייז זיא ,גנוטכירניה ס'טרעקעל

 ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,דניק רהיא טימ ןעמוקעג ןזיא יז

 ,טיוט ס'ןַאמ רהיא ךָאנ

 ךיא ואוו ,סיפִא ןיא זנוא וצ טכַארבעג רהיא טָאה ןעמ

 .ךערפשעג ַא טַאהעג רהיא טימ ןעבָאה ןענעלָאק יד ןוא

 גיצנַאװצ יו רהעמ טינ ,יורפ עננוי ץנַאג א ןעוועג ןיא יז

 .רָאה עצרַאװש טימ ,ערַאד ַא ,עכיוה ןייק םינ -- טלַא רהֶאי

 םעד ןיא טקורדענּפָא ןיא סעומש רעזנוא ןעגעװו טכירַאב ַא

 .1902 ,רעבמעטּפעפ ןעט20 םעד ןופ "סטרעוורָאפ,

 ןעסיימש םעד ךָאנ יו ,טלהעצרעד טָאה הנמלא עגנוי יד

 עכַאר ןעגעװ טדערעג טּפָא םירבח ענייז ןוא ןַאמ רהיא טָאה

 ןענָאז ייז זַא ,טניימעג טָאה יז ,רָאטַאנרעבוג םעד ןופ ןעמהענ

 -ךָאפ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ןַאמ רהיא זַא .ױזַא טַאלג סָאד

 יז .ןעוװעג דשוח טינ יז טָאה סָאד -- ןעסיש וצ ןע'ל?הַאװ

 ךיױוא .גנונעװַאב רעד ןיא גיטעט ןיא רע זַא ,טסואווענ טָאה

 ןיא טקישרַאפ ןעוועג לָאמַא ןיוש זיא רע זַא ,טסואווענ יז טָאה
 זַא רעבָא .ןעפָאלטנַא ןעטרָאד ןופ זיא ןוא טדָאטש רעדנא ןַא

 ן'םיוא רהיא זיא ,רָאטַאנרעבוג ן'פיוא ןעסיש וצ ךיז טביילק רע

 ,ןעמוקעגפיורַא טינ ןעניז

 רעװלָאװער ַא טקרעמאב ןַאמ רהיא ייב יז טָאה ךָאנרעד

 .טגיהוראב ךיז טָאה יז ןוא ,ץורית ַא טגָאזעג רעבָא רהיא טָאה רע

 רעטעּפש םייהַא ןעמוקעג לעשריה זיא גאטיירפ ןעטצעל םעד ,

 ףיוא -- .טלהעצרעד רעטייוו זנוא יז טָאה -- ךילנייוועג יו

 ,טעּפש ןענַאטשעגפױא רע ןיא ,הירפ רעד ןיא תבש ,ןעגרָאמ

 ,טעוװו ענייר ןָאטעגנָא ,ןעשאװעננייא ךיז טָאה רע .11 רעניײזַא

 ןוש רע זיא רהעמ .,סָאנ ןיא קעוַא ןוא ןעסיבעגוצ סָאװטע

 .ןעמוקענ טינ םייהַא

 טעמכ טנעלפ לעשריה ?ייוו ,גיהורנוא רהעז ןעווענ ןיב ךיא,
 רעניײזַא ףלע םורַא .דמערפ רעד ןיא ןעניטכענ טינ לָאמנייק

 טנערפעג בָאה ךיא .םייהרעד ןיא ןייז רעמיא ןיוש רע טנעלפ

 טָאה "?ןעלשריה טימ ןייז סָאד ןעק סָאװ, :;ןעטַאט ןיימ ייב

 .ףעטנאקאב ַא ייב ןעניטכענ אמתסמ ןומ רע, :טנָאזעג רע

 ןיב ךיא ;טעב ןיא ןענעלעג ךיא ןיב גָאט ןעצנַאג ַא גאטנוז
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 ,ןהעצ ןעמוקענ ןיא סע יװ רָאנ .טנוזעג ןיא ךאווש ןעוועג

 ןיא ןעציזנייא טנעקעג טינ ןיוש ךיא בָאה ,טנעוװוַא ןיא ףלע

 ן'פיוא רעטסעוװש רערענעלק ןיימ טימ סױרַא ןיב ךיא  .בוטש

 .רע טהענ טכייליפ ,ןהעז סָאג

 ןעועג ןיוש זיא סע ,טייצ עגנַאל א ןענַאטשעג ןיב ךיא;
 טָאה שפנ ןייק ,ליטש ןעוועג ןיא סָאג ןיא .;טכַאנ עבלַאה ךָאנ
 ןוא רהעמ ץלַא רימ ייב טָאה ץרַאה סָאד .ןהעזעג טינ ןעמס

 -ץעגרע םהיא טָאה ןעמ זַא טניימענ בָאה ךיא .טרעטיצעג רהעמ

 ךיא רעה גנולצולּפ ,טריטסערַא ןוא סָאג ןיא ןעמונעגרעביא ואוו

 סע .רעקרַאטש ןערָאװעג ץלַא זיא שיורעג רעד .שיורענ ַא
 ךיילנ ןוא ,עקסייצילַאּפ גיסיירד זיב יאדוא ןעפָאלעגנָא ןענייז

 רעטסעווש ןיימס ןוא ךיס .ףיוה ןיא זנוא וצ ןיירא ייז ןענייז

 -ענוצ ןעמ ןיא ךָאנרעד .טקרעמַאב םינ טשרעוצ ייז ןעבָאה

 ?רעד ןוא רעד טניואו ואו :טנערפעג ןוא רימ וצ ןענַאטש

 בָאה ךיא ,(ןעמָאנ ס'נעטַאט ןיימ ןעפֹורעגנָא ןעבָאה ייז)

 זַא ,טנעקרעד ןעלשריה טָאה ןָאיּפש ַא זַא ,טרעלקעג טינ שרעדנַא

 ןוא ,טדָאטש רעדנַא ןַא ןופ ןעפָאלטנַא ןיא סָאוו רעד זיא רע

 טינ ןיא רע יוװ ױזַא רעבָא .ןעריטסערַא ןעמוקענ םהיא זיא ןעמ

 ןיא זנוא ייב ןיא ךַאז 'הפירט , ןייק ןוא ,םייהרעד ןיא ןעוועג

 ייב טָאה ןעמ .טרהיפענניירא ייז ךיא בָאה ,ןעוועג טינ בוטש

 בָאה ;ןַאמ ןיימ זיא ןאוו ,טנערפעג ןערעטלע עניימ ןוא רימ

 ןעמעלא ןנוא טָאה ןעמ .טינ סייוו ךיא זַא ,טרעפטנעעג ךיא

 ןעטרָאד ,(ןָאשייטסיסילַאּפ קָאטסטששטוא ןיא טרהיפעגקעווַא
 טָאה ןעמ .רעדורעג םענדָאמ ַא סעפע טקרעמַאב ךיא בָאה

 טרעהרעד ךיא בָאה ךָאנרעד .ןעשנעמ ;עלעיפ טכַארבעג

 : : ,לוק ס'לעשריה

 .ןעזָאלענסױרַא ךימ ןעמ טָאה גָאטיײב ןעגרָאס ףיוא,
 ןופ טסואוורעד ךיז ךיא בָאה יײצילַאּפ רעד ןופ גידנעהעגסיױרַא

 .ץלַא

 ןעגרָאמ ףױא טשרע םהיא וצ ךימ ןעמ טָאה ןעזָאלעגנוצ,

 טימ ךיז לָאז ךיא ,םורַא ןעכָאוװ ןעבלאהרעדנא ןיא ,טּפשמ ן'כָאנ

 | .ןענעגעז םהיא
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 טקישעג ךימ טָאה ןיילַא קינװָאקלָאּפ רעקסמרַאדנַאשז רעד,

 ."ןעפור

 -םיא ןעװעג טינ יז זיא ךיז ןעהעז רעייז ןופ ענעצס יד

 עמוטש ַא טעמב ןעוועג זיא'ס םירָאװו ,ןעבענוצרעביא דנַאטש

 ַא ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא יז .ענעצס
 ןעועג רהעמ זיא ךערּפשעג רעד ןוא ,ריציפא ןעקסמרַאדנַאשז

 ןוא ן'טרעקעל ןעשיווצ יוװ ן'טרעקעל ןוא רַאדנַאשז םעד ןעשיווצ

 ןעצונַאב טלָאװעג םינּפה ךיז טָאה רַאדנַאשז רעד  .יורפ ןייז

 ןופ ןעהיצוצסיורַא םוא דנַאטשוצ ןעטנערעגנפיוא ס'טרעקעל טימ

 טָאה טרעקעל רעבָא .,רעפלעהטימ ענייז ןופ ןעמענ יד םהיא

 ןָאטעג ץלַא טָאה רע :רעמיא יוװ רעפטנע ןעבלעז םעד ןעבעגעג

 .רעפלעהטימ ענייק טָאהעג טינ טָאה רע ;ןיילַא

 .רעטומ ןערעוו ןעצרוק ןיא טפרדַאדַאב טָאה יורפ ס'טרעקעל

 טרעקעל טָאה -- ןערעוו ןערָאבעג טעוװ ...דניק סָאד ...זַא,

 ןטסלָאז --- טכוזַאב םהיא טָאה יז ןעוו ,רהיא וצ טעדנעוװעג ךיז

 ,טנוזעג ןייד ןעטיה טסלָאז ..רימ ךָאנ ןעמָאנ א ןעבעג םהיא

 ס'יורפ ןייז וצ טנָאזעג רע טָאה --- ,רעגיווש .,.דניק ןיימ ןוא

 טעב ךיא ,רעגיווש --- ייברעד ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,רעטומ

 ןעזָאל טינ ...רהיא ןהעזוצ ...ןעבעג גנוטכַא טלָאז רהיא ךייא

 | "...ןענייוו רהיא

 יד .טשוקוצ עדייב טימ ךיז רע טָאה ךיז ןעדייש ן'רַאפ !
 -סיוא טָאה רע .טינ טרעקעל רעבָא ,טנייוועג ןעבָאה ןעיורפ

 .גיהור רעבָא ,סַא?ב ןעזיוועג

 רעטייוו טהעקעל סעסימ טָאה -- ?"טניימעג ןעבָאה רימ,

 ,נָאט ןעבלעז םעד ןעגנעה םהיא טעװ ןעמ זַא, --- ,טלייצרעד

 ןעבָאה ,ןעגידַאננַאב םהיא טעװ ןעמ ןַא .ןענרָאמ ףיוא רעדָא

 טָאה ,םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא יװ דְלַאב ...טפָאהעג טינ רימ

 טָאה רע .ועשַאילע טַאקָאװדא רעד ןעפור טקישענ ךימ
 -ַאב ןעטעב ןוא ריּפַאּפ ַא ןעבעננָא לָאז ךיא ןענָאלשעגרָאפ רימ

 - ,ןעמָאנ ןיימ .ןיא ןעבענעגנָא רע טָאה ריּפַאּפ םעד  .גנונידַאננ

 ".טסואוועג טינ ןופרעד טָאה ?עשריה
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 ננורהיפסיוא יד טניײלעגּפָא ןעמ טָאה ריּפַאּפ םעד בילוצ
 נרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפעג ןיא װעשַאילע לייטרוא םעד ןופ
 רעבָא .גנונפָאה א ָאד ןיא סע זַא טריפַארגעלעט טָאה ןוא

 :טכאמענ עילַאק ץלַא טָאה גרוברעטעּפ ןייק ןעמוק ס'?האוודןָאפ
 ,טנאזטנע טטקָאװדא םעד טָאה ןעמ

 טנײלעגּפָא טָאה ןעמ סָאװראפ טסואוועג טינ טָאה ?לעשריה ,!
 טָאה רע -- .טלחעצרעד רעטייוו יז טָאה -- ןעננעה וצ םהיא
 רע .לָאמַא ךָאנ ןעזָאלוצ םהיא וצ רימ לָאז ןעמ ןעטעבענ ךיז

 םעד בילוצ רעבָא .ךאזרוא יד ןעסיוו טלָאװעג רימ ןופ טָאה

 | ,טגאזטנע םהיא ןעמ טָאה עקַאט

 ןעבָאה רימ ואוו ,קָאשיּפינש ןיא ןעוועגנ זיא גנוטכירניה יד,
 רעבָא .דלעפ ן'פיוא ,זיוה רעזנוא ןופ טייוו טינ ,טניואוועג
 העש רַאּפ א טימ טשרע .טסואוועג טינ רענייק ןעבָאה רימ
 ייוצ ןעמוקעג ןענייז סע .טסואוורעד ךיז רימ ןעבָאה רעטעּפש
 ",טגָאזעגנָא ןנוא ןעבָאה ןוא עטנַאקַאב

 טנַאזעג טדָאטש ןיא טָאה ןעמ סָאװ ענַארפ רעד ףיוא
 טָאה ,טּפױהרעביא ןע'טרעסעל ןענעוו ןוא גנוריסַאּפ רעד ןעגעוו
 ןעועג ןענייז ןעדיא ערעטלע זַא ,טרעלקרע הנמלא עגנוי יד
 סָאד טָאה רע, סָאװראפ ,ןַאמ רהיא ףיוא סעכ ןיא קרַאטש
 ןייז ןעדיא טעװו רעטציא זַא טניימעג ןעבָאה ייז, ,"ןָאטעג
 ךָאטַאנרעבוג רעד סָאװ ןעסָארדרַאפ טָאה ןעמעלַא רעבָא .,רענרע
 ײצילַאּפ רעד ןליפַא ,ןעצנַאגניא ןערָאװעג ןעסָאשרעד םינ זיא
 גָאט ןייק יז טָאה ,ןעמּוקעגנָא ןיא רע טניז םירָאװ ,ךיוא ןײלַא
 ,"טאהעג טינ טכַאנ ןייק ןוא

 -יטש .,ןעקַאילַאּפ יד ןעבָאה ןע'טרעקעל טרעױדַאב קרַאטש
 טָאנ ןעטעבעג סרעטסיולק יד ןיא ייז ןופ עלעיפ ןעבָאה טייהרעל
 ןעבָאה ,עטסמענרָאפ יד ןופ ,ןעקַאילַאּפ עגינייא  ,םהיא רַאפ
 ןעבעג רהיא טלָאװעג ןעבָאה ייז .הנמלא יד ןעפור טקישעג
 ןענייז ןעשנעמ יד םירָאװ ;ןעגנַאנעג טינ רעבָא זיא יז .עציטש
 .טנַאקַאבמוא ןעוועג רהיא
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 .8ה

 רימ -- .ץוש-טסבלעז רעשידלעה -- .ןעמַארנַאּפ עניטולב
 .םענעצס -- .תונברק יד רַאפ עציטש ןעלמַאז

 -יישרַאפ ןיא ןענייז 1908 ןופ טסברעה ןוא רעמוז םעד ןיא

 זיא ןוא ,ןעמָארגָאּפ עניטולב ןעמוקענרָאפ טדעטש עשיסור ענעד

 "היפ רעד רעטנוא ,רעטייברַא עשידיא יד ןעבָאה רעטרע ענינייא

 יד טימ ןעמַאזצ "דנוב , םעד ןופ רעדָא ,"דנוב  םעד ןופ גנור

 ייז .סעקישטשמָארנָאּפ יד ןענענ טפמעקענ ווַארב ,"ןויצ ילעוּפ ,

 ןוא ןעטעלָאטסיּפ טימ סענַאגילוה יד ןעגעג ןעטָארטעגסױרַא ןענייז

 -רַאפ ןעצנַאג ןיא ייז ייז ןעבָאה רעצעלּפ ענינייא ןיא .,סנעזייא טימ

 יד טרענעלקרַאפ סנעטסנינייו ייז ןעבָאה ערעדנַא ןיא .,ןעבירט

 דַאברעדנואוו ןערָאװעג ןעזיװעגסױרַא ןענייז סע .תונברק ןופ לָאצ

 ןעטסירק ןעבָאה רעטרע ענינייא ןיא ,טייקשידלעה ןופ ןעליּפשייב

 ,סעקישטשמָארנָאּפ יד ןענעג ןעדיא יד ןעפלָאהעג ווַָארב

 -ַאּפ עכלעזַא ןעגעוו טכירכַאנ עדעי טָאה "סטרעוורָאפ , רעד
 .שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ,?ּפעק , עסיורג טימ טקורדעג ןעגנוריס
 ןיא םינורה לָאצ יד זַא ,ןענייצסיורא ךָאנרעד ךיז טנעלפ טפָא
 ןעטכירכַאנ ערעטייו יד רעבָא ןענעלפ רַאפרעד .ןעבירטרעביא

 רעכילרעדיוש ןעוועג זיא סע עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא ןעטלאהטנע
 ,רעפיצ עטשרע ענעבירטרעביא יד יװ ,ןעזעל וצ

 זנוא ןענעלפ ץוש-טסבלעז םעד ןעגעוו ןעטכירַאב ערעיונעג
 ןעמָארנַאּפ יד ןעגעוו ןעגנודלעמ יד יוװ רעטעּפש ךס ַא ןעכיירגרעד
 רעייז ןוא ןעּפורג-ץוש-טסבלעז עשידיא יד ןעגעו םירָאװ .;אפוג

 רעדעווטנע גנורינער עשיסור יד טנעלפ סענַאנילוה יד טימ ףמאק
 טל .ןעטכירכַאנ עשלַאפ ןעקיש רעדָא ,ןערישעּפעד ןעזָאל טינ

 ןעדיא יד יו ױזַא ןעמוקסיוא טנעלפ ןעטכירכַאנ עזיד ןופ עליפ
 עכילטסירק ערעייז ןוא סעקישטשמָארנָאּפ יד ןעוועג רָאנ ןעטלָאװ
 ןעגעלפ זייווכעלסיב .ייז ןענענ טנידייטראפ ךיז ןעטלָאװ רעפיירננָא

 טימ רעדיו טשרעוצ ,ןעלַאװק עשידיא ןופ תועידי ןעמוקנָא זנוא
 ןעטלַאהרע רימ ןענעלפ רעבָא טייצ רעד טימ .ןעגנוביירטרעביא
 "עג ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,"דנוב , ןופ ןעננודלעמ עלעיציפָא
 .ןעזָאלרַאפ גידנעטשלָאפ טנָאק
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 -ָאה ןיא םָארנָאּפ רעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןערעייהעגנוא ןַא

 .ץוש-טסבלעז רעשידיא רעניטרָאד רעד ןוא ל?לעמ

 'עי ןיא סעײנ-םָארנַאּפ יד ןופ סלעּפמעס עכילטע ןענייז טָא
 ;געט ענ

 טימ רימ ןעניפעג -- "!טולב עשידיא םי ַא --- ל?עמָאה,
 .-ָאפ , ןופ שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ןעבַאטשכוב עסיורג רהעז
 .1908 ,ןעט2 םעד רעבָאטקָא ,"סטרעוו

 ןופ .טביורעג ןוא טעדרָאמענ םיחצור יד ןעבָאה געט יירד,
 ,םינורה עשידיא ןעמ טננערב רעפרעד יד

 ,טייל עננוי ערעפּפאט רעלמָאה ןוא רעקסנימ יד טינ ןעוו,
 ,רחעמ רעטרעדנוה ןעלַאמענ ןעטלָאװ

 "'ןעיורפ ערעייז ןופ ערהע יד ןעטער ןעדיא,

 -רךָאפ, ןופ שזדייּפ עטשרע יד טָאה ןעט-4 םעד רעבָאטקָא |
 : ןעטלַאהטנע "סטרעוו

 ! ןעטכָאשעגסיױא ןעדיא 200,

 -ַאב ןעגעוו עַלַא ,קסלָאדָאּפ-װעליהָאמ ןיא הגירה עכילקערש,
 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט טימ טקעד

 יד ןיא ןוא ?הוש םורַא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןעבָאה ןעדיא,
 בר רעד .סנעבעל ערעייז ןעבעגענּפָא רעייט ןעכָאה ייז .ןעסַאג

 -ייטרַאפ ךיז לָאז ןעמ ,הירפ רעד ןיא רוּפכ-םוי ןעוועג זירכמ זיא

 ".ןעטסירק 100 ייב ןעלַאפעג ךיוא ןענייז סע ,ןעניד

 : רימ ןעניפענ טַאנָאמ ןעבלעז םעד ןופ ןעט-5 םעד
 " עינרעבונ רעװעליהָאמ ץנַאנ ןיא ךיוא ןעמָארנָאּפ עכילקערש ,

 ; 14 רעבָאטקָא
 | לעמָאה ןופ יירשעג-העוו,
 .טיורב ןהֶא סעילימַאמ עשידיא 40,

 .קסיײליװָאװָאנ ןיא טיחראפ םָארנָאּפ א,

 .ןעריא ןעצישַאב ווָאלקש ןיא ןעמוק טסוּפאק ןופ ןעטסירק,
 "! רעדירב עכילקילננוא ערעייא טפלעה ,ןעדיא רענַאקירעמַא

 -רָאפ , םעד ןיא טקורדעג זיא טכירכַאנ עטנאסערעטניא ַא
 | : רעבָאטקָא ןעט-19 םעד ןופ "סטרעוו
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 -ייב םעד ןעגלָאפ וצ ָאנװָאק ןופ ןעדיא יד וצ טפור ?דנוב,
 ; טנעפאווַאב ןייז וצ ןוא ?עמָאה ןופ ליּמש

 רעניואוונייא יד יו ױזַא; רהעוועג ןענָארט ןעדיא ןעלָאז
 "! ןעטענַאטסַאק ןֹוא ןערעװלָאװער ,ןעלַאשזניק ןעגָארט זַאקװַאק ןופ

 -ָאטקָא ןעט-ס םעד ןופ ?סטרעוורָאפ, ןיא ?עיקטרא-טייל רעד
 -רעביא םעד ךיז רעביא טָאה ,ןעמָאנ ןיימ טגָארט רעכלעוו ,רעב

 יד ןענעו טדערעגנ םרעוו ןעטרָאד ,"תפנמ עניטולב יד , טפירש

 ,תוטיחש-ןעמָארנָאּפ

 ,ןעטַאנָאמ ענעי ןופ "סטרעוװרָאפ, םעד טרעטעלב ןעמ ןעוו
 (רעבמעווָאנ ןעט-21 םעד ןופ רעמונ םעד ןיא) ןעמ טנעגעגַאב
 טָאה קָאװ ,טנעדוטס ןעשידיא םעד ,יקסוועשַאד סחנּפ ןופ דליב ַא

 רעווענעשיק רעד ןופ רערהיפנָא םעד ,ןע'נַאװעשורק ףיוא ןעסָאשעג

 .הטיחש

 . תונברק סָארנָאּפ יד ןופ ןעמוקעג זיא עציטש רַאפ ליּפַא ןַא = |

 טלעמַאזעג טָאה "סטרעוורָאפ, רעד ןוא טדעטש ענעדיישרַאפ ןופ/

 רַאפ --- ןעגנַאפעגנָא רעהירפ ךָאנ סָאד טָאה רע ,ייז רַאפ עציטש

 -עי ןופ ןעטימ ןיא ךָאנ .הטיחש רעווענעשיק רעד ןופ תונברק יד

 טימ רעדעי ,רעטײברַא ןעמוק סיּפָא ןיא זנוא וצ ןענעלפ רעמוז םענ

 ,נארטייב ןייז

 ַא ףיוא ןעפורענּפָא ךיז טָאה םלוע רעטייברַא רעשידיא רעד

 -נוא ןיא .ּפַאש ןופ ךיילג ןעמוק טנעלפ ןעמ .,רענייטש ןעכילרעה

 ,רעטמאַאב רעלעיצעּפס ַא ןעציז קעווצ ןעזיד וצ טנעלפ סיִּפִא רעז

 .יירד רַאנָאז לָאמַא ןוא ,עטמאעב ייווצ סנעטסיימ

 ןענעלפ ייז .ןעשנעמ הרוש עגנַאל ַא ןעהיצ ךיז טנעלפ סע

 רעדָא ,ייווצ רעדָא ראלאד םעד ןעמענוצ ייז ייב לָאז ןעמ ןעטעב ךיז

 : ,טנעס גיצפופ

 ;רעּפַאס ןעכַאמ ףרַאד ךיא ןוא טייברַא רעד ןופ חענ ךיא ---

 .ןערילעּפַא ייז ןענעלפ --- ראלאד ןיימ וצ טמענ ,זילּפ

 סעּפע ןעבָאה סָאװ ,עזָאלסטייברַא ןופ ןעלַאפ ןעוועג ןענייז סע
 -לֵא רעד ןופ תונברק יד ראפ גַאלטייב ַא ןעננערב וצ םוא ,טצעזרַאפ
 ,םייה רעט
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 ןעט-21 ןוא ןעט-20 םעד ןופ "סטרעוװרָאפ , ןערעמונ יד ןיא

 םעד ןענעוו טכירַאב ַא טקורדעגרעביא ןעוועג זיא 1904 רַאונַאי
 ,?רנוב, ןופ ןַאנרֶא ןעשידרע-רעטנוא םעד ןופ ץושטסבלעז רעלמָאה

 רעביא טפירש-רעביא רעד .(35 רעמונ) "עמיטש רעטײברַא , יד
 : ןעוועג זיא "סטרעוװרָאפ , ןיא לעקיטרַא םעד

 .סעקישטשמָארגָאּפ ןעגעג גנונפַאװַאב עשידיא,

 "רע-רעטנוא םעד ןיא טלייצרעד טרעוו םעד ןעגעוו סָאװ

 ןעבָאה ןעטסידנוב יוװ --- .ןַאגרָא ןעשיטסידנוב ןעשיד
 -ענ טימ ןוא גנונידייטרַאפ-טסבלעז רעייז טריזינַאגרָא

 "'םעקישטשמָארנַאּפ רעלמָאה יד ןעבירטענּפָא רהעוו

 נָא "סטרעוורָאּפ , ןיא ךיז טָאה ,1904 ,שטרַאמ ןעט-12 םעד
 -מָאה םעד ןעגעוו טכירַאב רעכילריפסיוא ןַא ןעקורד וצ ןעביוהעג
 ףיוא) לַאנינירַא רעד .רערהיפ ןייז ןופ ןעבירשעג ,ץושטסבלעז רעל
 -טסעיוו , ןַאגרָא ןעשיסור "ס'דנוב , םעד ןיא ןענישרע זיא (שיסור
 ריפ ןיא ןעגנַאנעג ןיא גנוצעזרעביא עשידיא יד "ַאדנוב קינ
 -ונ ַא ןיא סמולאק יירד רעדָא ייווצ ֹוצ ,ןערעמונ-"סטרעוורָאּפ,
 .רעמ

 ןופ עטכישעג רעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,םעד רַאפ
 ןיא זנוא ייב ןערעה ןעזָאל ךיז טנעלפ רע טייוו יװ ,"דנוב , םעד

 רשפא ןיא ,םהיא רַאפ טײברַאעג ןעבָאה רימ יו ןוא ,אקירעמַא
 ,ןעטכירַאב עדנעגלָאפ יד ףיוא ןעזייוואוצנא ךיוא גירעביא טינ
 : "סטרעוורָאפ , ןיא ןענישרע ןענייז סָאוװ

 ןיא ,לעקיטרא ןַא ךיז טניפעג ,1904 ,רַאונַאי ןעט-18 םעד
 ַא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע יװ טלהעצרעד טרעװ סע ןעכלעוו
 ,(קסיורבָאכ ןיא) יירעקורד עמייהעג

 גנודנירג רעד ןעגעוו טכירַאב א---,1904 ,ראונאי ןעט21 םעד
 ןיא ,"דנוב , ןופ דניירפ יד , טּפַאשלעזעג רעד ןופ (קרָאי-וינ ןיא)
 רעדנענלָאפ רעד ,ייוודארב טסיא 290 ,גנוניואוו ס'נַאלּפַאק .רד
 -ײטַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעבעגעג טרעוו לעטעצ תיב-ףלא
 -ָאמייה .רד ,לליה .רד ,ןידרָאג בקעי ,יקסנַאדשזריג .רד ; טניק
 ,ןיסעיל .א ,ןָאדנָאל ריאמ ,ווָאסינָאי ,רד ,װָאראטָאלָאז ,רד ,שטיוו
 ,עּפסַאק ,רד ,ןַאהַאק .בא ,גרעבנערָאפ ,רד ,קַאללָאּפ .ס ,ץנימ .רד
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 . ןייטש .רד ,םאטש ,םמאר .רד ,יקסוועיַאר ,רד ןַאלּפַאק .רד

 טניואוועגייב ןעבָאה גניטימ םעד זַא ,טעטכירַאב טרעוו סע
 ."טעטימאק ןעשידנעלסיוא "ס'דנוב , םעד ןופ ןעטַאגעלעד ייווצ יד,

 ןעגרָאברַאפ ןַאד לעטיט ןעזיד רעטנוא ךיז ןעבָאה ךילניײשרַאװ

 ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה עכלעוו ,גרעב ןוא רעמערק ידַאקרַא

 ,רעטייוו ןערעוו טלהעצרעד טעװ סע יוװ .,קרָאידוינ

 -טנע "סטרעוורָאפ , רעד טָאה ,1904 ,ראורבעפ ןעט24 םעד

 : ףורפיוא ןַא ןעטלַאה

 ס'יקסוועשערעש ןופ סרעקיירטס רענדָארג יד טפלעה,

 "! קירבַאפ ןעסָאריּפַאּפ

 -ונ ןיא גנודלעמ ַא ףיוא טעדנירנעג ןעוועג זיא ףורפיוא רעד

 ,"דנוב , ןופ ןעטכירכַאנ עטצעל , 160 רעמ

4 

 .ןעטסינויצ -- .ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס

 יו רהעמ ןוא ,ךילדניירפ ןעטלַאהעג ךיוא ךיז ןעבָאה רימ

 םוצ רעבָא ;ןערענָאיצולָאװער -ןעטסילַאיצַאס יד וצ ,ךילדניירפ

 ,1902 ןיא ,טשרעוצ .רעטנעהענ ןענַאטשעג רימ ןענייז "דנוב,

 ,ענַארפ רעד ןענעוו ןעטַאבעד עטכייל ןעמוקרָאפ זנוא ייב ןענעלפ

 טייז רעזנוא ןופ עציטש ןוא עיטַאּפמיס רחעמ טנידרַאפ סע רעוו

 ,נָאט ןייא .,ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס רעדָא "דנוב , רעד ---

 -רעטנוא ןַא ןעטלאהטנע ?"סטרעוורָאפ , רעד טָאה ,ליּפשייב םוצ

 -עג ןַאד ךָאנ זיא רע) ,ן'רעללימ ןופ ?עקיטרַא-טייל םענעבירשעג
 ייב זַא ,גנוניימ יד טקירדענסיוא טָאה רעכלעוו ,(זנוא טימ ןעוו

 עכלעוו ,ײטרַאּפ עדעי זַא --- דיישרעטנוא ןייק ןייז טינ ןעק זנוא

 -נוא טנידרַאפ ,ננוריגער רעשיסור רעשיטָאּפסעד רעד ןענענ טפמעק

 ןענישרע ןיא ןענרָאס ףיוא ןוא ;עציטש ןוא גנורעדנואווַאב רעז

 טָאה רעכלעוו ,ןיקסעּפ .ש ןופ ?עקיטרַא-טייל רענעבירשעגרעטנוא ןַא

 ,רעייט ?עיצעּפס ןייז זנוא ףרַאד "דנוב , רעד זַא טבילגעג

 נניטימ א ףיוא ןעמוקענרָאפ לָאמַא זיא עיסוקסיד עכילנע ןא
  ייב טָאה "דנוב , רעד ."ןָאשיײאיסָאססַא סטרעוװורָאפ , רעד ןופ
 ,רעגנעהנא רחעמ ךס ַא טאהעג זנוא
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 ינַאנרָא עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ַא ןיא רע זַא ,טקַאֿפ רעד
 -רַאּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס , רענַאקירעמַא רעזנוא יו ױזַא ,עיצַאז

 ײטרַאּפ יד דנערהעוו ,("יײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס , ךָאנרעד) "ייט
 ןא ףיוא טעדנירגעג ןעוועג זיא ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס

 םַארגָארּפ רעדנַא ןַא טימ (עשיטסיסקראמיטנַא ןַא) עירָאעט רעדנַא
 ,עטסגיטכיוו יד טינ רעבָא ,עכאזרוא עניטכיוו ַא ןעוועג זיא סָאד --
 יד דנערהעוו ,ײטרַאּפ ע ש י ד י א ?עיצעּפס ַא זיא "דנוב , רעד
 -רַאּפ עניימעגלַא ןַא ןעוועג ןענייז ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס
 -ער ;ןעדיא ןעוועג סנעטסיימ ןענייז רערהיפ ערעייז ,תמא .ייט

 ץוח ַא .ןעדיא סלַא ןעוועג טינ רעבָא ייז ןענייז ןערענָאיצולָאװ !
 -חַאּפ ַא רָאנ ,ײטרַאּפ עשידיא ַא רָאנ טינ זיא "דנוב , רעד : םעד
 ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ענייז ,ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ייט
 ןעבלעז םעד ןופ ,תוכאלמ-לעב עשידיא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןעווענ
 טרעהעגוצ ,"טטרעוורָאפ , רעזנוא ןעזעלעג טָאה סָאװ רעד יו םלוע
 -עג ןוא סנָאינוי ערעזנוא ןיא טנילײטַאב ךיז ,סעדער ערעזנוא

 עיטַאפמיס יד ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןעטַאדידנַאק יד רַאפ טמיטש

 ,עכילריטַאנ ַא ןעוועג זיא

 ערעזנוא ןיא ןעבָאה ןעמַארטשיסנַאיצַארנימיא עיינ יד ןוא
 םעד ןופ ןעטורקער רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טכַארבעגניירַא ןעהייר
 םעד טימס ןיא אקירעמַא ןיא גנונעװַאב רעזנוא ..אמונ "דנוב,
 ,םידעפ רהעמ ןוא רהעמ טימ ןערָאװעג טּפינקרַאֿפ "דנוב,

 עיטַאּפמיס עלעיצעּפס ַא טָאהעג ךיוא בָאה ךילנעזרעּפ ךיא
 ירעטנוא ךיז טלָאװ ךיא זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ,"דנוב , םוצ

 רערהיפ ענייז עכלעוו ,עירָאעט רעצנַאנ רעד רעטנוא ןעבירשעג
 .רעטייוו םעד ןעגעוו רעבָא ,טנידערּפעג ןעבָאה

 זיא עיצַאזינַאגרָא סנעמעוו ,ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס עשיסור יד
 -יסור א ןעבעגעגסױורַא ןעבָאה ,ן'װָאנַאכעלּפ ןופ טעדנירנענ ןעוועג
 "יא ייב ןוא ,("קנופ , רעד) ?ַארקסיא, ןעמָאנ ן'טימ ןַאגרָא ןעש
 ןוא עסייה ןעמוקרָאפ ןענעלפ דנַאלסור ןופ ןעטסילַאיצַאס עשיד
 -נוב , ןוא "סעצווָארקסיא , ןעשיווצ ןעטַאבעד ערעטיב ןעטלעזיטינ
 -ניא נינעוו םיחוכיו עניזָאד יד ןעבָאה ךילנעזרעּפ רימ ."ןעטסיד

 ןוא עראבזעל םיוק ,עטצעזעג-טכידעג ,עגנַאל יד ןוא ,טריסערעט
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 "עג טינ ךימ ןעבָאה "ַארקסיא, רעד ןופ ןעלקיטרַא ענעקורט רהעז

 -?ַארקסיא, רעד טימ רעבָא ךיא ןיב ןיימעגלא ןיא ,ךיז וצ ןעגיוצ

 -גָאד וצ זיא יז זַא טביולגעג בָאה ךיא ןוא ,טנאקאב ןעוועג גנוטכיר

 ןוא ,טריסערעטניא רהעמ ןינע םעד טימ ךיז טָאה ןיסעיל ,שיטַאמ

 -נוב סלַא --- "סטרעװרָאפ , ןיא ןעבירשעג םעד ןעגעוו טָאה רע

 ,טסיד

 ןעשיווצ ףמַאק רעניטפעה ַא ןעמוקרָאפ טגעלפ דנַאלסור ןיא

 ןעגנַאגעגנַא ןענייז ךיוא ."ןויצ ילעוּפ , יד ןוא ?ןעטסידנוב , יד

 -ינויצ ענעדיישרַאפ יירד-ייווצ ןעשיווצ ןעיירעסייר ןוא ןעטַאבעד

 ןעועג ךיוא ךיא ןיב ייז ןופ .סעיצקַארּפ עשיטסילַאיצַאס-שיטס

 -וצ ןעשימ ייז סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ בָאה ךיא .טייוו

 ייז סָאװ סָאד ןוא .,םזילַאיצָאס רעייז טימ םזינויצ רעייז ןעמַאז

 ךיז ןעגיטפעשַאב ןוא סעיצקַארּפ ענעדישרַאפ ףיוא טלייטעצ ןענייז

 -יטכיוונוא רעביא םילוּפלּפ) "יײרעטלַאּפש-רָאה , עשיטערָאעט טימ

 -רעדנָאז ןעמוקסיוא רימ טנעלפ (ןעטייהלעצנייא עשיטערָאעט ענ

 ירֲאהה עשיטערָאעט גונעג ןהעזעג ךיא בָאה ,סנעגירעביא) רַאב

 .(ךיוא סעצווארקסיא ןוא ןעטסידנוב ערעזנוא ייב ?יײרעטלַאּפש

 -עג גנוטלַאה ןיימ ןיא ,םזינויצ םעד טפערטאבנַא סָאװ

 רַאפ טקעּפסער ןעקירדסיוא ךיא געלפ ןעטסינויצ יד וצ : ױזַא ןעוו

 ןערהעלקרע ךיא געלפ רעבָא לַאעדיא רעייז .םזילַאעדיא רעייז

 .ןערעוו טכילקריװרַאפ טינ לָאמ ןייק טעװ סָאװ ,םיורט ַא סַא

 טקורדענ ןעווענ זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןַא ןיא ; ?יּפשייב םוצ

 : ךיא גָאז ,ןעמַאנ ןיימ טגָארט ןוא ,1904 ,רעבמעטּפעס ןעטידנ םעד

 יד רעבָא .ןעטלַאה טינ ךילריטַאנ ןעמ ןעק םזינויצ םעד ןופ,

 רעייז ראפ טקעּפסער רעזנוא ןענידראפ ,יירט םהיא ןענייז סָאװ

 םעד ןענעװ) לעקיטרַאטײל א ןיא ןוא ."טײהיײרט-ּפיצנירּפ

 ךיוא זיא רעכלעוו ,(רהֶאי םענעי ןופ סערגנָאק ןעשיטסינויצ

 ןיא) :ץַאז א ךיז טניפענ ,ןעמָאנ ןיימ טימ ןעבירשעגרעטנוא

 ,ןעשנעמ ענייפ עסַאמ ַא ָאד זיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד

 גנוכילקריוורַאפ רעד וצ רעבָא ...ןעטסַאיזוטנע עשידיא עכילרהע

 ."םזילַאיצָאס םוצ יו רעטייוו ךס א זיא ל?ַאעדיא רעייז ןופ

 עשידיא ייב ןַאד זיא ןעטסינויצ וצ ןָאט רעכילדניירפ אזַא
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 ןיא סנעגירעביא .ךַאז עכילנהעוועננוא ןַא ןעווענ ןעטסילַאיצַאס

 רעכלעוו רַאפ ,ץנארעלָאט רעניימענלַא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג סָאד
 ,טריטינַא בָאה ךיא

 ,1904 ,רעבמעטּפעס ןעטשרע םעד ןופ לעקיטרַא םעד ןיא

 אקירפא ןיא סעינָאלַָאק עשידיא זַא ,גנוניימ יד סיוא ךיא קירד

 טָאה סָאד זַא רעבָא ,שיטקַארּפ ןעוועג רשמא ןעטלָאװ (עדנאנוא)

 .לַאעדיא ןעשיטסינויצ םעד ןופ המשנ רעד טימ ןָאט וצ טינ

 -ענ רעבמעטּפעס ןעטירד םעד ןֹופ ל?לעקיטרַא-טייל םעד ןיא

 ' :ץאז א ךיז טניפ
 -נַאשז ענענייא ןעבָאה וצ ןעבעלרעד ןעלעוו ןעדיא רעדייא,

 -ןעדיא ןייק טעוו ,סעמרוט ענענייא ןיא ןעליופ וצ רעדָא ןערַאד

 טנייה ךיא טלָאװ סָאד .,"ןייז טינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש ענַארפו

 ,טדָאטש ַא ןערהיפ טינ ךיז ןעק ייצילַאּפ ןהִא .ןעבירשענ טינ

 ןופ ןעדיא יד ךיז ןעלהיפ ייצילַאּפ רענענייא רעייז ייב ןוא

 ןַא ןופ ייצילַאּפ רעד ייב יו ,רעסעב ךס א ,ךס א ביבא-לת

 .הכולמ רעשיטימעסיטנַא

 ,ראורבעפ ןעט4 םעד) לעקיטרַאיטייל ןערעטעּפש ַא ןיא
 וצ טייהיירט ןוא ,"דנוב  םוצ טייהיירט גידנערעדָאמ- 4

 -נוא, ;ךיא נָאז ,אקירעמא ןיא גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 יירעריטרַאמ רעד ךרוד ןערָאװעג נילייה זיא דנאל ענילייה רעז

 ענילייה רעזנוא ןיא ריביס .רעפמעק-סטייהיירפ ס'דנאלסור ןופ

 ."דנַאל
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 ןייז -- .רעמערק ידָאקרַא -- .םייה רעטלַא רעד ןופ טסענ
 ,("נרעב ,) "ארזע, --- .יורפ

 ןעננולמַאז-טלענ יד ןוא ,ןעססַאװעג ןענייז ןעּפורג "דנוב,, יד
 טכארבעג ןעבָאה ,"סטרעוורָאּפ, ןופ ףליה רעד טימ ,"דנוב,, ן'ראפ
 .ןעטַאטלוזער ערעסערג ץלַא

 ןעקיש וצ זנוא וצ ןעביוהעגנָא "דנוב, רעד טָאה ךילדנע
 ןיא ןעריטינא :קעװצ ןעבלעז םעד וצ םיחולש עלעיצעּפפ
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 ראפ עציטש עלעיצנאניפ ןעלמַאז ןוא "דנוב, ן'ראפ אקירעמַא
 עלא ,ןעמוקעג ייז ןענייז ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא .םהיא

 .רערהיפ עטסניטכיוו ענייז

 רערהיפ-טּפיוה ןוא רעדנירג רעד טכַאמענ טָאה ביֹוהְנֶא םעד

 ,"רעדנאסקעלַאפ רעדָא ,רעמערק ידַאקרַא --- "דנוב, םעד ןופ
 .דנאלסור רעשידרערעטנוא רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא רע יו

 ,(ןעזיירק עמיטניא ןיא) ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא סע ןעוו

 -עטניארַאפ קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,ןעכוזַאב זנוא טעװ רע זַא

 ןוא טכורפרהע טלהיפענ םהיא וצ ןעבָאה ןעטסידנוב .טריסער

 ןעקרַאטש ןייז ןענעוו ךאל'השעמ טרילוקריצ ןעבָאה ייז ןעשיווצ

 ןיימ טציירעג טָאה ץלַא סָאד ,?כש ןעשיטקַארּפ ןוא רעטקַארַאכ

 ןיא רימ סָאװראפ עכַאורוא טּפוה יד רעבָא .טייקנירעניינ

 ןעוועג ןיא ,ןענעגעגַאב וצ ךיז םהיא טימ טנאסערעטניא ןעוועג

 ךיא זַא ,קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג ןיב ךיא .ערעדנא ןַא

 .אנליוו ןופ םהיא ןעק

 -ָאס סלַא ,'רעמערק ןענעוו ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םעד
 ַא טױק .,1898 רעדָא 1894 ןיא טרעהענ ,רערהיפ ןעשיטסילַאיצ

 ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא רעטקַארַאכ ןוא ןהעזסיוא ןייז ןופ גנוביירשַאב

 סָאד זַא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוקענפיורַא רימ זיא ,ןעטייחלעצנייא

 טימ ,רעמערק ןעסיוועג ַא ןופ רעדורב רערעגניא רעד ןייז זומ

 טוטיטסניא רענליו םעד ןיא ןעמאזוצ ןעוועג ןיב ךיא ןעכלעוו

 רעד (",רימ ראפ רעכעה ןעסַאלק ייווצ טימ ןעוועג זיא רע)
 רע .לעגניא ַא טעמכ ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא רעדורב רערעגניא
 רענליו רעד ןופ סַאלק ןעטירד םעד ןיא רעליש א ןעוועג זיא

 -ענ רעטסקענ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,?הוש-לַאער

 .(261-2606 שזרייּפ ,דנַאב ןעט1 העז) טוטיטסניא םעד וצ עדיינ

 רעקניגנוי רעד יו ,דליב ַא טקורדענּפָא ךיז טָאה ןורכז ןיא רימ ייב

 ןוא ,לוש לאער רעד ןענעקנַא ,רעווקס ן'פיוא טהעטש רעמערק

 -נעבווא םעד םימ רעמערק ןעזיד ןעשומנעמשזוצ טינ ףרַאד ןעמ (*
 -אס גנוגנוס וולח, ֹוד טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,רעמערק ןעטנַאמרעד
 "וצ רדח ןיא ןעגנַאגעג זיוולעגניא ןיב ךיא ןעמעוו טימ ןוא ,"יטעייס
 .ןעמַאז
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 ךרוד םהיא ףיוא ןעקוק סעקינשטוטיטסניא רָאּפ ַא ךָאנ טימ ךיא

 -נָא) "וקדיקַאנ'וו, עלעטנַאמ ןייז טימ טהעטש רע .רעטסנעפ ַא
 ענייז ןופ עכילטע וצ טדער ןוא (לעברַא יד ףיוא טינ ןָאטעג

 רעבָא קורדסיוא רעד .ןערעה טינ רימ ןענעק לוק ןייז .,םירבח

 ןעכַאמ סעיַאװַא ענייז ןוא םינּפ ןעגידווע'נח-ץראווש ןייז ןופ
 :קרעמַאב ךיא ןוא ,קורדנייא ןַא רימ ףיוא

 טימ ?'רוחב ַא) ָאנדיוו ,םָארעטקַארַאכ'ס ָאקשינרַאּפ --=

 .(ןָא ךיז טהעז ,רעטקַארַאכ

 "עג רימ ןעבָאה רעדורב ַא ס'רעמערק רעזנוא זיא רע זַא
 ,םהיא וצ ךילנהע ?עסיבַא ןעוועג רע זיא בנא .טסואוו

 ןעמוקעג זיא "דנוב , ןופ רעדנירג רעד רעדייא טָאנָאמ עכילטע

 ןעכוזַאב טנעלפ יז .יטטַאּפ ,יורפ ןייז ןעמוקעג זיא ,קרָאידינ ןייק
 טָאה יז .ןעסעומש רהיא טימ נעלפ ךיא ןוא ,עיצקַאדער רעזנוא
 "לעטסילַאער, םענעי ןעגעו קנעדעג ךיא סָאװ ץלא זא ,טגָאזעג
 רעד, ןיא'ס זַא ;ןַאמ רהיא ֹוצ ךיז טסַאּפ רעדורב ןייז ןוא
 .ןעוועג טינ יז זיא רעכיז טולָאסבַא רעבָא ,"רעבלעז

 רעבמעצעד ןיא ןעועג זיא סָאד .ןעמוקעג רע זיא ךילדנע

 ןעועג טציא זיא רע ,רעמערק רעבלעז רעד ןעוועג זיא סע ,4

 ךיז טָאה קילבנא רעד .רעטלע רהֶאֹי גיצנַאװצ-ןוא-סקעז טימ
 ,רָאה א ףיוא טרעדנעעג טינ רעבָא

 רעכלעוו ,טסידנוב ןעטייווצ ַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג זיא רע

 "ארזע, סלַא טנַאקַאב ןעוועג גנונעוַאב רעמייהעג רעד ןיא זיא

 -עקנוט ןעוועג זיא רעמערק .רעכיוה ַא ,רעכעלדנָאלב ַא --- (גרעב)
 טימס ןוא טיובעג רעטסעפ ,ןעסקאוועג רעגירעדינ ל?עסיב ַא ,רעל
 .םינַּפ ןיא רעטקַארַאכ רהעמ ןופ גנולניּפשּפָא ןא

 רעמערק טָאה קעווצ ןעזיד וצ ןוא ,רענדער ַא ןעוועג זיא גרעב

 -ענ טינ סעדער ןייק טָאה ןיילַא רעמערק .,ןעמונענטימ םהיא

 רע ןעו ןוא ,טדערעג גינעו טּפױהרעביא טָאה רע ;ןעטלַאה

 טימ טרערעגסױרַא סָאד רע טָאה ,ןעגָאז וצ טָאהעג סעּפע טָאה

 ,טקנוּפ םוצ ,ןעזַארפ עצרוק
 יו ןעכַאז עכלעזַא ןזַא טגייצרעביא דלַאב ךיז בָאה ךיא

 -ערעטניא ,ןעטנעמסידָאלּפַא ,דובכ ,טײקמַאזקרעמפיוא עכילטנעפע
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 ןעמונראפ ןעוועג ןעצנַאג ןיא זיא רע ,טינ טולָאסבַא םהיא ןעריס

 ,ךוזעב ןייז ןופ קעווצ םעד טימ

 -וטקַארּפ טימ ןוא רעטקַאראכ טימ שנעמ ַא סלַא ןעמָאנ ןייז

 רימ ייב ןעבָאה ןעטסידנוב .ןערָאװעג טגיטעטשַאב זיא לכש ןעש
 "? רעדנַאסקעלַא רעזנוא סעּפע ךייַא טלהעפעג יװ ונ; : טגערפעג

 ןוא ,ןערעפטנע ךיא געלפ --- טייקכילנעזרעּפ עגיטכיוו ַא --

 סע יו ױזַא ,רע'םינּפ ענידנענייש טימ ןהענקעװַא ןענעלפ ייז

 .רעטָאפ רעייז ןענעוו ןעלדנַאה ךיז טלָאװ

0 

 ןוא טייקגיהעפ-רענדער -- .ןייאראפ רעקסנימ םעד יב
 .ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג

 ךיא ןוא (490 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) ןָאדנָאל ריאמ
 -רַאפ ענעדיישרַאפ ףיוא ןהעג ן'גרעב ןוא ן'רעמערק טימ ןענעלפ
 ןעגעלפ םהיא ךָאנ ןוא ,עדער ַא ןעטלַאה טגעלפ גרעב ,ןעגנולמַאז

 ,ןעמונעג טינ לָאמ ןייק טרָאװ סָאד טָאה רעמערק .,ןעדער רימ
 .ןעפלָאהעג ליפ אקירעמַא ןיא "דנוב, םעד טָאה ןָאדנַאל

 .רע יװ ליפ ױזַא טינ רעבָא ,םהיא רַאפ טייברַאעג ךיוא בָאה ךיא
 ןערהָאפמורַא ןוא קיטקַארּפ אָאֹל ןייז עגיסעלכַאנרעפ טגעלפ רע
 .ןעטַאנעלעד יד טימ

 סנעדענ ,ן'גרעב טימ ןעמאזוצ ?ײטנַא ןיימ טפערטַאבנָא סָאװ
 ,ןייארַאפ רעקסנימ םעד ייב גנולמַאזרַאפ ַא ןעטסעב םִא ךיא

 ןוא ,עשיטסידנוב ןייק ןעוועג םינ זיא עיצַאזינַאגרָא יד
 -יטסילַאיצַאס רעד טימ תוכייש ןייק טַאהענ טינ טּפיוהרעביא טָאה
 עניטייזנעגעג רַאפ טפַאשלעזענדזַאמסדנַאל א -- גנונעוַאב רעש
 -סטפעשעג עניילק ןופ ןענַאטשַאב ךילכעזטּפיױה זיא עכלעוו ,ףליח
 ןיא .וו ,זַא .א ,ןעטנעגא-סנערושניא ,ןעשנעמ עלענָאיסעּפָארּפ ,טייפ
 -יַצְאס ןוא רעטיײברַא ?הָאצ עשביה ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה רהיא
 ַא ןעועג ןענייז ייז רעבָא ,טייל-סטפעשעג ענענָאזעג-שיטסילַא
 ,טעטירָאנימ

 -ענ זיא רע רעדייא טרעלקרע ן'נרעב ןעמ טָאה ץלַא סָאד
 ןייארַאפ םעד רַאפ רע טָאה ךָאד .,גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןעגנַאג
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 -ןעסַאלק םעד זיא עלָאר "ם'דנוב , םעד ןענעוו טדערעג ךילכעזטּפיוה

 ,עמיטש רעדנעגנילק ,רעקרַאטש א טימ טדערעג טָאה רע .ףמַאק

 רעטרעוו יד ןוא ,ענעקורט ַא רהעז ןעוועג זיא אפוג עדער יד רעבָא

 ןעבָאה ,"רענָאיצולָאװער, ,"ףמַאק-ןעסַאלק, ,?טַאירַאטעלַארּפ,

 .לַאז ןערעביא ןעכליה וצ טרעהעגפיוא טינ

 "רעד ,עגירעגיינ יװ טשרעוצ ןעסעזעג ןענייז רערעהוצ ענייז

 .רעריטרַאמ יו ןַאד ןוא עטלעמוטוצ יו לעסיבַא ךָאנ

 -םיוא םלוע ןעזיד ןיא טרַאוװרע רע מָאה עדער אזַא טימ ןוא

 וצ םהיא קשח ַא ןוא "דנוב, םעד ןיא סערעטניא ַא ןעקעוואוצ

 ! ןעציטש

 ,טרָאװ סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא טגידנעעג טָאה רע ןעוו

 יד סָאװ ןעטַאהט-ןעדלעה יד ןענעוו ןעלהעצרעד ןעמונעג ךיא בָאה

 ,םעקישטשמָארנַאּפ טימ ףמַאק םעד ןיא סױרַא ןעזייוו ןעטסידנוב

 -עטַארעג ןעבָאה ייז יו ,ץוש-טסבלעז רעייז טרעדלישעג בָאה ךיא

 ךיא .רעטכעט עשידיא ןופ ערהע יד ןוא סנעבעל עשידיא טעוו

 ךַאלדיימ ןוא םירוחב עשידלעה עזיד יו טלעטשעגרָאפ בָאה

 .ןעמָאנ ןעשידיא םעד ןערענהעשיואפ

 ךיילנ ךיז ןעבָאה ןייארַאפ רעקסנימ םעד ןופ רעדילנטימ יד

 רעטספיט רעד טימ טרעהענוצ ךיז ןעבָאה ייז .טריסערעטניארַאֿפ

 ,טייקמאזקרעמפיוא

 נַאג ַא ןעבעגעג "דנוב, םעד ךָאנרעד טָאה ןייאראפ רעד

 טינ ןעגידייל טימ ןעטַאנעלעד יד טלָאװ רע ,תמא .עמוס ענהעש

 "עג טינ ןעטלָאװ סעדער םוש ןייק ןעוו ןֿליפַא ,ןהעג ןעזָאלעג

 -ילגטימ עטסביירסולפנייא יד ןעשיווצ םירָאװ) ןערָאװעג ןעטלַאה

 "רעד טָאה עדער ַא בוא רעבָא ;(דניירפ טַאהעג רימ ןעבָאה רעד

 ס'גרעב ןעוועג טינ ךילריטאנ סָאד זיא ,ןעפלָאהענטימ ָאי ייב

 םעד ןופ ןעבַאנפיױא יד ןעגעוו גַארטרָאפ רעגילייווננַאפ ,רענעקורט

 -ןעסַאלק םעד ןיא "דנוב , םעד ןופ עלָאר רעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ

 .ףמַאק

 טינ ןעננולמאזרַאפ עכלעזַא ףיוא ןענייז סעדער ס'נרעב זַא

 "גינעוו ,יױזַא .ןהעטשרַאב ןעמונעג רעמערק טָאה ,ץַאלּפ ן'פיוא

 םעד ןיא זַא ,טסואוועג ןעבָאה רימ .טכַאדענ רימ ךיז טָאה ,סנעטס

 עטסגיטכיוו יד ןופ טינ גרעב זיא ,אפונ דנַאלסור ןיא ,"דנוב,
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 עכלעוו ,ערעדנַא ןענעו םיחבש טרעהענ ןעבָאה רימ .רענדער
 ענעי ."דנוב, םעד ןיא עלָאר ערעסערנ ליפ ַא טליּפשעג ןעבָאה

 עטסנרע ןעטלַאה ןענעלפ ייז .סרערושטקעל ןעוועג רעבָא ןענייז
 סלא ךיירגלָאפרע ןעוועג ןעטרָאד זיא גרעב דנערהעוו ,ןעגַארטרַאפ

 -עג ךיז בָאה ךיא .,טלהעצרעד ןעמ טָאה ,"רענדער-סקלָאפ ,

 טרָאס אזַא ןערעה וצ ביל רעטיײברַא ןעבָאה ןעד יצ .טרעדנואוו

 ; טרָאװטנַא ןַא ןעבעג ןיילַא רעבָא ךיז געלפ ךיא ? רענדער-סקלָאפ

 ; ערעזנוא יו ערעדנַא ץנאנ ןענייז ןעדנעטשמוא עשיסור יד
 רעמייהעג ַא ףיוא .ערעדנַא ךיוא רענדער ןעטרָאד ןעטליג ָאזלַא
 -עדער יד ןעכיורבעג טינ ןעמ ןעק ,דלַאװ ַא ןיא ,גנולמַאזרַאפ
 ןיא עמרָאפטַאלּפ רעיירפ ַא ףיוא ךיז ןערעדָאפ עכלעוו ןעדָאטעמ
 טנעלפ רימ ייב ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ץלַא סָאד ,קילכוּפער ַא

 ןיא ,גנלמַאזרַאפ רעמייהעג ַא ףיוא דָארג זַא ,ןעמוקסיוא רעבָא

 ןעטיה ךיז ףרַאד ןעמ ואוו ,בוטש טַאװירּפ ַא ןיא רעדָא ,דלַאװ א

 רָאט ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא דָארגנ ,יײצילַָאּפ רעד רַאפ

 יד ףיוא ,ןעטרָאד ןעמ טנעלפ ךָאד ןוא .ןענעדונ טינ רענדער ַא
 עכלעוו וצ ,רענדער ןופ ןערעוו טרעטסיינעב ,ןעגניטימ עמייהענ

 זעוועג זיא תמא רעד ,דלודעגנ ןייק טאהעג טינ זנוא ייב טלָאװ ןעמ

 טנעקעג קינדונ ַא ןליפַא טָאה ןעדנעטשמוא עשיסור יד רעטנוא זַא
 .ןערעטסײגַאב

 טרעדָאפ דנַאלסור ןיא ןעטרָאד זַא ,ןענָאז זנוא טנעלפ ןעמ
 .עיצַאטינַא עטכייל טינ ןוא ,דייר עכילטפַאשנעסיוװ עטסנרע ןעמ

 : שרעדנַא טשּפ םעד ןעשטייט נעלפ רעבָא ךיא

 ,רענדער ַא ןייז רענדער רעד זומ גנולמַאזרַאפ רעיירפ ַא ףיוא

 -ךַאפ רעמייהעג ַא ףיוא .ןהענוצ ךיז םלוע רעד טעװ ,טינ ביוא

 ,אפוג טקַאפ רעד זיא ,ריביס טימ טקעמש סע ואוו ,רעבָא גנולמַאז

 עטסגידעכָאװ יד ,תובהלתה ןופ לַאװק ַא ,טלעמַאזרַאפ זיא ןעמ זַא

 טָאה עדער עטסגילייווננַאל יד .גיד'תבש ןַאד ןעגנילק רעטרעוו

 -םיוא טימ טרעהענוצ טרעוו השרד ענדונ ןוא עטסוּפ ַא .גנוקריוו ַא

 ןענארַאמ יד ואוו ,ןעינַאּפש ןופ ןעלייה יד ןיא ,טיײקמַאזקרעמ
 ןעגירעזייה א טימ ןזח ַא טָאה ,ןענווַאד וצ ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ
 .יקסווָאקנימ עניּפ ַא יװ טונ ױזַא ןערעטסײגַאב טנעקעג לוק
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4 

 "נעסיוו ןוא םוטנילייה -- .רערהעל ערעייז ןוא ןעּפורג
 "רעטעפ רענעדלָאג , 8 --- .טייקכילטּפַאש |

 יז .עגַארפ רעד ןופ לייט ןייא רָאנ רעבָא זיא ץלַא סָאד
 ,"דנוב, םעד ןופ םעטסיס אדנאגאּפָארּפ רעצנַאנ רעד ףיוא טהעג
 ,רעכילדנימ רעד ףיוא יו טונ ױזַא ,רעכילטפירש רעד ףיוא

 "טייל ,רעטעלב-גולפ ,ןערושָארב ,ןעטפירש-טייצ "ס'דנוב , םעד

 -עלוּפָאּפ-טינ ַא ףיוא ןעבירשעג ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,ןעלקיטרַא
 ךיא .םלֹוע רעזנוא רַאפ רעווש וצ ןוא ןעקורט וצ ,ךַארּפש רער
 :ן'הנעט רערהיפ עשיטסידנוב יד ,טסעגנ ערעזנוא טימ געל

 ,רהיא טניימ ןעד יצ .,ײטרַאּפןעסַאמ א ךָאד טייז רחיא ---

 -טפַאשנעסיוװ ןעטרַאה רעיא ןעהעטשרַאפ ןעסַאמ עשידיא יד זַא

 ? ןושל ןעביל
 עטנעהָאנ עניימ ןופ םענייא ,טסידנוב ַא ןעמענ געלפ ךיא

 בור סָאד .לעטיּפַאק א ןעזעלרעביא ןעבעג םהיא ןוא ,דניירפ
 ?ךנוב , רעד ןעוו ,טינ טהעטשרַאפ רע זַא ,ןענייצסױרַא ךיז טנעלפ

 ,"גנוטייצ-סקלָאפ , עכילגעט ןייז ןעבעגעגסורַא אנליוו ןיא טָאה

 -טייל ערהיא טימ עבָארּפ ַאזַא טכַאמענ לָאמ עגינייא ךיא בָאה

 / ,רעבלעז רעד ןייז טגעלפ טַאטלוזער רעד ןוא ,ןעלקיטרַא
 זיא ,ןעבעג רימ טנעלפ ןעמ סָאװ ,ןעטרָאװטנַא יד ןופ רענייא = |

 : ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשעב
 עניילק ףיוא טלייטוצ ןענייז םייה רעד ןיא ןעטסידנוב יד

 ,רערהעל רעדָא רערעלקרע ןַא טימ עּפורג עדעי ,ןעּפורג עמייהעג
 לעקיטרַא-טייפ םעד רעדָא ערושָארב יד טנערעל רערעלקרע רעד

 רעדָא ןערושַארב יד .רדח ןייז טימ דמלמ ַא יוװ ,עּפורג ןייז טימ
 ןעבירשעג ןענייז ייז .רעלוּפָאּפ ןייז טינ רָאנ ןעפרַאד רעטעלבדנולפ

 .רערהעלדןעּפורג יד רַאפ רָאנ ,ןעסַאמ יד רַאֿפ טקעריד טינ
 .ןעמונעג גינעוו רימ טָאה גנורהעלקרע עניזָאד יד
 ,םייה רעד ןופ ןעטסידנוב גונעג טַאהעג ָאד ןיוש ןעבָאה רימ

 רעשיטסידנוב רעטיירב רעד זַא ,טנייצרעביא ךיז בָאה ךיא ןוא

 "רָאפ יד טימ ןעלקיטרַא-טייל יד טימ ןערושָארב יד טָאה םלוע

 ,רערהעל ןהֶא יצ ,רערהעל טימ יצ .,ןענַאטשרַאפ גינייוו ןענַארט
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 ךארּפש ַא ןעוו ןוא ,םוטנילייה ַא ןעווענ ייז ייב רעבָא ןענייז ייז

 טהעטשרַאפ חומ רעד יצ ,ןעצרַאה םוצ יז טרילעּפַא ,גילייה זיא

 ,טינ יצ רהיא

 ףיוא ?ללּפתמ ןיא חלנ רעד יו טרעה דימש רעשיליוטַאק ַא

 ,םהיא ןערעטסיינַאב רעטרעוו עכילדנעטשרַאפנוא יד ןוא ,ןייטיל

 -ּפִא םעד ןופ טמַאטשעג טָאה "דנוב , םעד ןופ נלָאפרע רעד

 עשיריא ןופ ר ע צ ר ע ה יד ןיא ןענופענ טָאה רע פָאװ ,גנַאלק

 ןעגנוגניירטשנא יד ןופ יו --- רחעמ ךס ַא -- רהעמ תוכאלמ-לעב

 ערעייז ןיא ןערַאּפשוצנײרַא טכַאמעג טָאה עיצַאזינַאנרָא יד סָאװ

 -יטסיסקרַאמ רעד ןופ ןעקורדסיוא עכילטפאשנעסיו יד תוחומ

 ,זָאלטכורפ ןעוועג ןענייז ןעגנונניירטשנָא עזיד .עירָאעט רעש

 רימ ןעװ,ג :ןעגָאז רימ וצ ןענעלפ רערהימ עשיטסידנוב
 ,רעלוּפָאּפ ןינע ןא ןערעלקרע ןענעק סָאװ רעביירש טַאהעג ןעטלָאװ
 ,טינ רעבָא ייז ןעבָאה רימ .ןעדירפוצ ןעוועג יַאדוַא רימ ןעטלָאװ
 ןעבירשעג רָאנ טשרעוצ ןעזומ ,?שמל ,ןעלקיטרא-טייל ערעזנוא

 סע) שידיא ףיוא ייז ןעמ טצעזרעביא ךָאנרעד ,שיסור ףיוא ןערעוו
 טינ ןעבָאה "דנוב , ןופ רערהיפ עטסניטכיוו יד זַא ,טקַאפ ַא זיא

 רַאגָאז טשרעוצ טָאה רעביל קרַאמ .שידיא ןייק ןעביירש טנעקענ

 -סיוא סָאד ךיז טָאה רע .ניסילפ טנעקענ טינ ךיוא שידיא ןעדייר

 שידיא "רעקשיאיוג, ןייז ןוא ,אפונ "דנוב , םעד ןיא טנערעלעג

 ךיוא ןעמ ןעק סעכילנע .ןעבילברַאפ ךילטנענייא םהיא ייב זיא

 ןוא ן'רעמערק ןענעוו ,סלַאפנעדעי דַארג ןעסיוועג ַא זיב ,ןעגָאז

 .(*ןע'שטיװָאמַארבַא
 תמא ןַא טלָאװ ןערהָאי ענעי ןיא ביוא רעבָא לעפייווצ ךיא

 ןופ ןערעוו וצ ןעמונעגנָא סנַאש א טָאהעג טּפירקסונַאמ רערעלוּפָאּפ

 ןעננילק רשפא ןעק סע .ןעקורד םוצ עיצקַאדער עשיטסידנוב ַא
 ןיא ?עקיטרַא ןַא ןעוו זַא ,תמא ןַא רעבָא זיא סע .סַאּפש א יװ
 סלַא ןערָאװעג טכַארטעב סָאד זיא ,ןעבירשעג רעלוּפָאּפ-טינ ןעוועג

 טכייל ןעק םלוע רעד ביוא .,טייקכילטפַאשנעסיװ ןייז ןופ לייט א

 ."גידרע ס אוו ו צ , זיא סע זַא סָאד טסייה ,ןהעטשרַאפ

 -נעלג ַא טווברַאעגסיוא ןע שטיוװָאמַארבַא ןופ ךיז טָאה רעטעּפש (*

 .שידיא ףיוא רעביירש רערעלוּפָאּפ רעדנעצ
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 טוואורּפעג לָאמַא ךיא בָאה ן'רעמערק טימ ךערּפשעג ַא ןיא
 -ַאב רעטײברַא רעד וצ ךיז ןעסַאּפ סָאװ ןעדָאטעמ יד זַא ןעזייוו
 עניה יד, .אקירעמַא ןיא טינ ךיז ןעסַאּפ ,דנַאלסור ןיא גנונעוו

 ץנַאג ,ןעגנובערטש ןוא ןעטכיזסיוא ערעדנַא ץנַאנ ןעבָאה רעטיײברַא
 -- טריטנעמונרַא ךיא בָאה -- ?ןעקנַאדעג ןוא ןעלהיפעג ערעדנַא

 -רַאפ ייז ןופ ןעסַאמ רעבָא ,תורצ ףיוא עקַאט ןענייז ייז ןופ עליפ,
 סע ,רעטיײברַא סיוא ןערעוו ןוא טלענ ּפָא ןערָאּפש ןוא טוג ןעניד
 סָאװ קיירטס ַא ייב עדער ַא ןעטלַאה וצ ןעטלעז טינ רימ טפערט

 ,סעדער עניימ ןופ רערעהוצ םענעזעוועגנ ַא ןעגעג טרהיפעגנָא טרעוו
 ןוא רעירָאטעלַארּפ ַא ןעװעג רע ןיא רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ

 טקיירטס ןעמ ןוא טנַאקירבַאפ ַא רע זיא טנייה ,ןעקיירטס טגעלפ

 "םהיא ייב

 םָאה רע ןוא ,ןענַאטשרַאפ טונ ךילריטַאנ סָאד טָאה רעמערק |
 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעדנעטשמוא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג ךיוא
 ןעדנעטשמוא יד יו ערעדנַא ץנַאנ ןײמעגלַא ןיא ןענייז גנוגעוַאב
 רע זא ,טלהיפענ ךיא בָאה ךָאד ןוא .גנונעװַאב רעשיסור רעד ןופ

 ,ּפָארַא-ןעביוא ןופ גנונעװַאב רעזנוא ףיוא טקוק
 ןופ ןעדעי ןופ טעמכ ןעמוקַאב ךיא בָאה קורדנייא ןעכילנע ןא

 ,טכוזעב זנוא ןעבָאה סָאװ ןעטסידנוב עניטכיוו ערעדנַא יד
 -ָאילימ א ןעוועג קירוצ ןערהָאי עליפ טימ זיא דנַאלשטייד ןיא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ טריזיטַאּפטיס קרַאטש טָאה סָאװ ,רענ

 רעבָא ןייֵלַא .ןעמוס עסיורג טימ טציטשעג רהיא ןוא גנוגעווַאב
 עשטייד יד .ןעמונעג טינ ?ײטנַא ןייק גנונעוַאב רעד ןיא רע טָאה
 יד ןעו ,?לעקנָא-דלָאג, ןעפור םהיא ןעגעלפ ןעטסילַאיצַאס
 ,עציטש ךָאנ ןעמוק וצ זנוא וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעטסידנוב
 8 יװ רהעמ טינ ייז ייב ןענייז רימ זַא ,ןעטכוד רימ ךיז טנעלפ
 טינ טעמכ זנוא ייז ןעטלַאה רעטייוו זַא ןוא ,"רעטעפ רענרעדליג,
 ,ןעטסילַאיצַאס ןייק רַאפ

 ץרעייז וצ ןעמוק ייז זַא ,ןעסייהעג סָאד טָאה זייוולייט
 ייוצ טימ ןענייז עכלעוו ,ןעטנַארנימיא ,םירבח עשיסור ענענייא
 ןיא "דנוב , םעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג קירוצ רהָאי יירד רעדָא
 יד ןיא טרעוו רהָאי יירד רעדָא ייוצ ןיא רעבָא .םייח רעד
 ןָא ןיוש ךיז ןעבייה ייז ןופ עגינייא .גנורעדנע ןַא ןעטנַארגימיא
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 ןיא טײקשירַאטעלָארּפ עשימייח רעייז ןוא ,?ןעטייבראוצפיוראק
 -סיוא ןערָאװעג טושּפ ןענייז ,רעדיוו ,עגינייא .טּפעװעגסיױא ןיוש
 -ַאּפמָאק סנערושניא ןופ ןעטנעגַא סלַא ןעלעטש ןעמוקַאב ,רעטײברַא
 -ענ --- ?עטיילק א רעדָא ?עדנעטס ַא טמיוקעג רשפא רעדָא סעינ
 ןיוש טייצ רעד טימ ןוא ,ָאזלַא ,"ךַאלרעטעפ ענרעדליג, ןערָאװ
 ,טסידנוב רעסייה רענעזעוועג ַא .ןעבילבעג טינ ךיוא סָאד ןליפַא
 עמַא ןיא טנאקירבַאפ ַא זייווכַאלסיב טרעוו ,רעפמעק רעװַארב ַא
 ...ןָאינוי רעד ןעגעג טפמעק ןוא סבעקס טלַאה ,אקיר

 רעבָא ,2כ ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
 .ןעוועג טינ ךיוא סָאד זיא עמחַאנסױא ענעטלעז ןייק

 ןעטלַאה ןעטַאנעלעד עשיטסידנוב יד געלפ ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא
 עטפַאהלעפייווצ טיכ ּפֶא קרַאטש וצ ךיז ןעביג סָאװ ,ןעשנעמ רַאפ
 שימעג רעייז טימ ,ןעמנָאד "דנוב , עלעיצעּפס ערעייז ,ןעירָאעט
 ןעועג טינ רימ רַאפ זיא ,רוטלוק עשידיא ןוא ףמַאק-ןעסַאלק ןופ
 -ןעסַאלק , םעד ףיוא תוישק ןעגערפ ךיא געלפ ךיוא ,דנעגייצרעביא
 הכאלמ-לעב רעוועשטידרעב רעדָא רעקָאטסילאיב ַא ןעשיווצ "ףמַאק
 ,טייברא רע ןעמעוו ייב ,סָאבעלַאב ןעשי'ןצבק םעד ןוא

 רעד זַא ,טקַאפ רעד ןעװעג עטסניטכיו סָאד זיא רימ ייב
 -לעב ןעשידיא םעד ןופ טסייג םעד ןעביוהעגפיוא טָאה "דנוב,
 םזידנוב םעד ןופ לייט רעשיטערָאעט רעד ןופ ביוא ןוא --- הכאלמ
 ןייז זַא ,ןהעזעג רעבָא ךיא בָאה ,ןערָאװעג ?עּפתנ טינ ךיא ןיב
 ,רעטייברַא עשיטסידנוב יד .סעטוג ךס ַא טוט טייז עשיטקַארּפ
 יו טלעקיווטנע רהעמ ןעוועג ןענייז ,זנוא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 ,ןערירגימיא רעהירפ ןעגעלפ סָאװ רעטייברַא יד

 פתיפענ ךיוא רשפא ןוא} ןעטייהנעדיישרשפ-סננוניימ עלַא יד
 וצ טרעטשעג טינ םידדצ זיווצ ערעזנוא ןעבָאה (ןעטייהנעדיישראפ
 ךיז געלפ ךיא .ןעגנוהיצַאב עכילנעזרעּפ עטסמירַאװ יד ןיא ןייז
 יד ,ןעילימַאפ עשיטַאבעלַאב ןופ רעדניק עטעדליבעג יד : ןערעלק
 -וקּפֶא ןוא רהשפעגנ ןופ ןעבעל ַא ןערהיפ "דנוב , םעד ןופ סרעדיל
 -ע5 ַא ,רענַאקירעמַא ,רימ ןערהיפ ייז טימ ךיילנרַאפ ןיא .שינעמ
 טלהיפעג ייז וצ בָאה ךיא .טײקניזָאלנרָאז ןוא םוסקול ןופ ןעב
 ןענעו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןוא ,טקעּפסער ןעפיט ַא
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 ןייק רימ זיא ,תוחילש רעייז ןופ קעווצ םעד ןעכייררע ייז ןעפלעה
 ,רעווש וצ ןעוועג טינ ךַאז

 עליפ ןערָאװעג ןעבירשעג ייז רַאפ ןענייז "סטרעוורָאפ , ןיא

 בָאה ךיא רעבָא ,ןע'ןיקסעּפ .ש ןופ ןוא ןע'ןיסעיל ןופ ןעלקיטרַא
 רעד ףיוא ןוא רעדעפ ן'טימ -- טריטינַא גונעג ךיוא ייז רַאֿפ

 | ,עמרָאפטַאלּפ
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 םויוורעטניא עניימ --- .יקסווָאלטישז .רד ןוא ?אקשובַאב, יד
 .ןָאטסָאב ,ללָאה לעוינעפ ןיא -- .רהיא טימ

 עכילטע טימ ,ילוי זיב ןעבילברַאפ אקירעמַא ןיא זיא רעמערק
 רימ ןעבָאה (1904 ,רעבמעווָאנ ןעט-12 םעד) רעטעּפש טַאנָאמ
 ןופ טינ ןעטַאגעלעד -- טסעג ערעדנַא ייווצ ןעוועג םינּפ ?בקמ
 .ןערענָאיצולַאװער-ןעטסילַא'צַאס ײטרַאּפ רעד ןופ רָאנ ,"דנוב,

 -עטאקעי ןירענָאיצולָאװער עטלַא עטמהירַאב יד ןעוועג ןענייז סָאד
 -ענ ןיב ךיא .יקסווָאלטישז םייח ,רד ןוא איַאקסוװָאקשערב אניר
 .ףיש ן'פיוא ןעגענַאב ייז ןעגנַאג

 ,164 סעשזדייּפ) "רעטעלב , עזיר ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא

 ןערענָאיצולַאװער םעד ןענעו טלהעצרעד טרעוו (169 ןוא 8

 ,ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעכלעוו ,"ילאוו ינדָארַאנ רַאדנעלַאק , לעכיב
 "רעד טרעוו ןעטרָאד ,רהָאי ַא אקירעמַא ןיא ןעווענּפָא ןיב ךיא ןעוו
 ןופ עגַאלייב ַא ןעטלַאהטנע טָאה "רַאדנעלַאק, רעד זַא ,טנָאמ
 -יירפ עשיסור ןופ ןעטערטרָאּפ -- רעדליב עשיפַארנָאטַאפ גיצכעז
 ענייא .ןעוועג רימ ייב ןענייז ייז גילייה יו ןוא ,רעפמעק-סטייה

 -שערב אנירעטַאקעי ןופ ןעוועג זיא סעיפַארגָאטַאפ גיצכעז יד ןופ
 ןעו ,רעטעּפש רהָאֹי ניצנַאװצ-ןוא-ןייא טימ ,טציא .ַאיַאקסווָאק
 ערעייט ענעי ןופ ענייא ,ַאיַאקסוװָאקשערב עזיד זַא טרעהעג בָאה ךיא
 וצ רהיא טיירנעג ךיז ךיא בָאה ,קרָאי-וינ ןייק טמוק ,ןעשנעמ

 ןוא סערעטניא ןעכילביירשעבנוא ןופ ?היפעג ַא טימ ןעננַאפמע
 .טכרופ-ערהע

 ץנאנ א איַאקסוװָאקשערב זיא רַאדנעלַאק םעד ןופ דליב ן'פיוא
 עסייו טימ יורפ א ןענופעג ךיא בָאה ףיש ן'פיוא .,יורפ עגנוי





 שובַאב ,) ַאיַאקסווָאקשערב שאנירעטַאקעו
 וקסווָאלטישז םייח .רד ןוא

// 
 ַאק
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 עזיד רעבָא ,טערטרָאּפ םענעי וצ טייקכילנהע רוּפש ַא ןהָא ,רָאה
 ךָאד זיא יז ןוא ,שיטַאּפמיס רהעז ןעוועג זיא ןיסור ענירָאה-סיײװ
 .ַאיַאקסוװָאקשערב אנירעטַאקעי ןעוועג טראפ

 טָאה םעד ןיא ןוא ,"וד, ןעגָאז ןעמונעג ךיילנ רימ טָאה יז

 עשירַאנ ןוא סעינָאמערעצ עטסוּפ ןופ םטייהיירפ יא ןעננולקענ
 יד ןופ טייקניטכירפיוא ןוא טייהיירפ עניטסייג יד --- ,םינהנמ
 -כילרעטומ ןופ ןָאט ַא יא --- ןערהָאי עט-70 יד ןופ ןעטסיליהינ
 .ביל ןעווענ רימ זיא "וד , רחיא .טייק

 רעשיסור רעכילטיור רהיא ןוא .עכיוה ןייק ןעוועג טינ זיא יז
 ךיא .לעכיימש ןעמהענעגנַא ןא טימ ןעטכױלַאב ןעוועג זיא םינּפ
 ןֹופ טנַאקעב ןעוועג ןעטלָאװ ריס יו ױזַא טלהיפרעד ךיז בָאה

 ם'ןעמעלַא רעזנוא ןעוועג ךילקריו טלָאװ יז יו ױזַא ,גנַאל

 ,"אקשובַאב ,

 ןופ טנַאקעב ןעווענ ןיוש ךיא ןיב ן'יקסווָאלטישז ,רד טימ

 העז) ךירוצ ןיא טנענענַאב ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,1899 ןופ ,רעהירפ
 ךיז םינּפ ןייז טָאה רהָאי ףלע יד ןיא .(327 שזדייּפ ,דנאב ןעטירד

 ַא .טנעקרעד ךיילנ רעבָא םהיא בָאה ךיא .טרעדנעעג לעסיבַא

 -יימש ןוא דרָאב עניורב ענערָאשַאב-טענ ,עלופ ַא טימ ,רעדנַאלב

 ןעשידמול ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמענ רע טָאה ,ןעניוא ענידלעכ

 רע .ןעסקאווענסיוא עיצַאטוּפער ןייז זיא רהָאי ףלע יד ןיא .רחוס

 רעקיטערָאעט עטסניטכיוו יד ןופ רענייא סלַא טנַאקעב ןעוועג זיא

 -לעז רעד וצ ןוא ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס ײטרַאּפ רעד ןופ

 -יצַאנ ןעשידיא ןעלַאקידַאר םעד ןופ רערהיפ- ַא סלַא טייצ רעב

 .םזילַאנָא

 -רַאפ רערענָאיצולָאװער רהיא ןוא ?אקשובַאב , רעד ןעגעוו
 עירעס ַא טקורדעג "סטרעוװורָאפ, ןיא רימ ןעבָאה טיײהנעגנַאג

 עהייר עננַאל ַא טַאהעג רהיא טימ ךיא בָאה ךָאנרעד .ןעלקיטרַא ;
 רהיא ףיוא ןעמוקפיורַא ךיא נעלפ נָאטימכָאנ ןעדעי .סויוורעטניא

 רימ יז טנעלפ ןעדנוטש רֶאֹּפ ַא ןופ ףיױלרַאפ ןיא ןוא ,ריטרַאוװק

 :ערהָאי עטשרע ערהיא ,ןערהָאי-רעדניס ערהיא ןופ ןעלהעצרעד

 ןיא ןערהָאי עטשרע ערהיא ,גנוגעוַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןיא
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 טדערעג יז טָאה רעמיצ ן'רעביא גידנעריצַאּפש .וװ ,ז .א ,ריביס
 טימ טפָא .סַאלק ןייז רַאפ עיצקעל ַא טלַאה סָאװ ,רערהעל ַא יו
 ןעטכייל ַא טימ סנעטסיימ ןוא ,ןעטניח ףיוא טניילרַאפ טנעה יד
 טימ ןוא ןעניובעננייא ל?עסיבַא ּפָאק ן'טימ ,עציילּפ ן'רעביא לַאש

 ןערישרַאמ יז טנעלפ ,גידנעלכיימש יו ױזַא ,םינּפ ןענידנענייש ַא
 ןוא שיט םייב ןעציז געלפ ךיא ןוא ,ןעלהעצרעד ןוא קירוצ ןוא ןיה

 -ענענייא יײלרעלַא טימ ןוא רעטרעוו עבלַאה טימ -- ןענעכייצרַאפ
 ךיא בָאה טרַא ןעזיד ףיוא .,םינמס עשיפַארנַאנעטס עטכַאמעג
 .טגָאזעג טָאה יז סָאװ ,טרָאװ ןעדעי ןעבירשראפ

 ןיא ,ננולק ןעמהענעננא ןַא טָאהעג ךיז ןיא טָאה עמיטש רהיא
 ַא ןופ ןח םעד ןעבעגניירַא ןענעלפ ןע'ר עשיסור ערהיא ןעכלעוו
 ,טייקכילטימענ רעניצראה

 ַא טימ ןעכערברעטנוא רהיא ךיא נעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 טימ ןהעגנָא רעדיוו ןוא ןערעפטנע רימ טנעלפ יז .ןענַארפ רָאֿפ

 ענַארפ ןיימ טנעלפ לָאמַא .ננולהעצרע רהיא ןופ םידָאפ םעד
 רעכלעוו ,ןעננורעניארע עיינ ןופ םָארטש א רהיא ןיא ןעפורסיורַא
 ךיז רימ ןענעלפ ךָאנרעד .טייז ַא ןָא ןענָארטרַאפ רהיא טנעלפ

 .ןעצעזטרָאפ טנעלפ יז ןוא ,ןינע ןענידרעהירפ םוצ ןערהעקמוא

 יד ןענעוו ,ןערהָאי עטניצעביז יד ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע
 ךיא .ןעטסידנַאנָאּפָארּפ-סקלָאפ עשיסור יד ןופ ןעפמַאק עטשרע

 ןעועג ריס זיא רע ןוא ,טנַאקעב טונ ןעוועג ןינע םעד טימ ןיב
 ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ ,ןעשנעמ ןענעו .טנַאסערעטניא רהעז
 -נייא ןעסַאמ טרעהעג טציא ךיא בָאה ,רעייט ןעוועג רעמיא רימ

 ןענייז ייז .ןירעפמעק-טימ ןוא עט'רבח רעייז ןופ ןעטייהלעצ
 .רעכילקריוו ,רענידעבעל ןערָאװעג

 נידנערעה ןֹוא גידנענערפ ןערָאװעג דימ טינ לָאמ ןייק ןיב ךיא
 .ייז ןענעוו

 .גנעט גיצנַאװצ ןוא ריֿפ ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה סויוורעטניא עזיד
 ,פאירעטַאמ ןעשיפַארנָאיב ןערַאבצעשנוא ןַא ןעבעגעג רימ טָאה יז
 -סטייהיירפ ןעשיסור םעד ןופ עטכישעג רעד יצ טרעהענ רעכלעוו
 -לווער םעד ןעקורד "סטרעוװרָאפ , רעד טנעלפ גָאט ןעדעי .ףמַאק

 בָאה ךיא .גָאט ןענידרעהירפ םעד ןופ ויוורעטניא רעזנוא ןופ טָאט
 -יינ ךָאנ רעבָא .ןעכָאװ עליפ ךָאנ ןעצעזוצטרָאפ ױזַא טראוורע
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 יז .ןערעוו ןעכַארברעטנוא טזומענ סויוורעטניא יד ןעבָאה רהֶאי
 -ירעמַא ערעדנַא ןעכוזַאב ,רוט ַא ףיוא ןערהָאפ טפרַאדעב טָאה
 ןעשיסור םעֶד ןעגעװ סעדער ןעטלַאה ןעטרָאד ,טדעטש רענַאק

 .םהיא רַאפ טלענ ןעלמַאז ןוא ףמַאק

 ןופ ?סטרעוורָאפ , ןיא ןעגנַאנעג ןענייז סויוורעטניא עזיד

 .(1904) ןעט90 םעד רעבמעצעד זיב ןעט6 םעד רעבמעצעד

 ןעטרָאד .ןערהָאפעגטיס רהיא טימ ךיא ןיב ןָאטסָאב ןיא
 -עמַא עטנַאקעב יד ןעפלָאהעגטימ שיגרענע עיצַאטינַא רהיא טָאה

 רַאפ טָאה יז ,ןוָאטס ללעווקעלב ל?עבַאזיא ןירעוט-?לכ רענַאקיר

 רהיא ןוא ,עטאװירּפ ןוא עכילטנעפע ,ןעגניטימ טרישזנַארַא רהיא

 ,רענַאקירעמַא עטמיטשעג-לארעביל עכייר טימ טכַאמענ טנַאקעב

 -יירפ רַאפ ףמַאק ןעשיסור םעד טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה עכלעוו
 ףיא טדערעג אקשובַאב יד טָאה ייז ןופ ענינייא טימ .טייה
 ןעטַאנָאמ עגינייא .רעצעזרעביא ךרוד ערעדנַא טימ ;שיזיוצנארפ

 ןיא ךיז טָאה ןוא ,שילגנע טדערענ ןיילַא ןיוש יז טָאה רעטעּפש

 .טגיטיונעג רעגינעוו סרעשטעמלָאד

 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןָאטסָאב ןיא ננולמאזרַאפ עטסערג יד
 יד סלַא טנַאקעב זיא רעכלעוו ,?ללָאה ?עוינעפ ןעשירָאטסיה םעד

 ןענייז ןעטרָאד לייוו ,"טייהיירפ רענַאקירעמַא רעד ןופ עלעניוו,

 רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןעסַאמ עטשרע יד ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא
 .דנאלננע ןענעג עיצולָאװער רענַאקירעמַא

 -רעד בָאה ךיא ןוא שיסור ףיוא טדערעג טָאה אקשובַאב יד
 ,שילננע ףיוא טצעזרעביא עדער רהיא ךָאנ
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 -- .קאשזורק ןייז ןוא םרושטקעל ס'יקסווָאלטישז .רד
 .ןעמסיכרַאנַא יד

 סרושטקעל ןעבענ וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה יקסווָאלטישז .רד
 ןעסיורג ַא ןעניוצעגוצ ןעבָאה ייז ןוא ,(ןעטַארעפער ,ןענַארטרַאפ)
 -ילפ א טימ ,עמיטש עטונ ַא טימ ,טאלנ טרער רע .םלוע

 ; ןערעינַאמ עלערוטלוק עמהענעגנא ןוא ךַארּפש רעלערוטלוק רעניס

 ,רעלוּפָאּפ ןערָאװעג ךיילג ןענייז ןענַארטרַאפ ענייז ןוא
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 -סיסקרַאמ רעד ןעגעוו ןענַארטרַאפ עירעס ַא ןעבענעג טָאה רע
 יא ,(טקנוּפדנַאטש ןעשיטסיסקרַאמ-יטנַא ןַא ןופ) עירָאעט רעשיט
 -נַא ןוא רוטַארעטיל ,עטכישענ עשידיא ,עינָאלָאיב ,עיפָאזָאליפ רעב

 ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה ןענַארטרַאפ עזיד ןופ עטסיימס .םינינע ערעד

 ערעדנַא עליפ ןיא סרושטקעל ןעטלַאהעג רעבָא טָאה רע ; קרָאידוינ

 ,ךיוא טדעטש רענַאקירעמַא
 -טפיוה זיא עכלעוו ,עּפורנ ַא טעדליבענ ךיז טָאה םהיא םורַא

 טפַאשרניירפ עטסמירַאװ יד) ןעטסיכרַאנַא ןופ ןענַאטשַאב ךילכעז
 -- עקטסיכרַאנַא ןא ןעזיועגסױרַא ךיוא טָאה שקשובאב רעד וצ

 "ורק םעד ןופ ןעטסיכרַאנַא-טינ יד .(ןַאמדלָאג ַאמע עטנַאקַאב יד
 ,נרעבסלע .רד רעדָא ןַאלּפַאק .רד יו ןעשנעמ ןעוועג ןענייז קָאשז
 -רעביא ײטרַאּפ רענַאקירעמַא ןייק וצ ןעבָאה סָאװ ןעטסילַאיצַאס

 רעזנוא רַאפ רעמיא ייז ןעבָאה טמיטשענ םנה ,טרעהענ טינ טּפיוה
 רעדילנטימ ,רימ רעדָא ,ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס עשיסור ײטרַאּפ
 ם'יקסווָאלטישז .רד וצ ןעבָאה ,יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 -ָאעט ַא ןעוועג ןיא רע ?ייוו ,תוכייש ןייק טָאהעג טינ קָאשזורק
 ,רערעזנוא רענגעג רעשיטער

 טָאה רע יװ .ןעוועג טינ יקסווָאלטישז .רד זיא טסיכרַאנַא ןייק
 ענייז ןעבָאה ,רימ טימ ךערּפשעג ַא ןיא טקירדענסיױא לָאמַא ךיז
 םעד ןוא םזילַאיצָאפס םעד ןעשיווצ ןענופעג ךיז ןעננונייצרעביא

 יירד יד טכַאמענ טָאה רע .ןעשיווצ טקנוּפ טינ רעבָא ,םזיכרַאנַא
 -עטניּפ יר ןופ ייווצ ביוא זַא ,טנָאזעג ןוא ?גס ַא ןופ ךַאלעטניּפ
 טניפעג ,םזיכרַאנַא םעד ןוא םזילַאיצָאס םעד רָאפ ןעלעטש ךַאל
 .עלעטניּפ ןעטירד ן'פיוא ךיז רע

 -ייז עּפורנ ןייז ןופ רעדילנטימ ערעדנַא יד ןוא ןעטסיכרַאנַא יד

 ןעטבילַאב ַא וצ םידיסח יװ ןערָאװעג ןעדנובעגוצ םהיא וצ ןענ
 "ייז .טריטקעּפסער ךיוא םהיא ןעבָאה ,ןעטסילַאיצַאס ,רימ .ן'יבר

 רָאנ טינ ןיימ ךיא .ןעמונעג טינ זנוא רעבָא ןעבָאה ןעירָאעט ענ
 ןיימ ךיא .ערהעל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןענעוו סרושטקעל ענייז
 -נַא עכנַאמ ןעגעוו ןוא ,םזישידיא ןענעוו סרושטקעל ענייז ךיוא
 -ךיוה ַא ןיא רע זַא ,ןהעז טנאקעג טָאה רעדעי .םינינע ערעד
 רע זַא ,ךיוא ; רעניחעפ ַא ןוא רעטרהעלעג ַא ,ןַאמ רעטעדליבעג
 ןעקנַאדעג ענייז .,שנעמ רעטסנערע ןַא ןוא רעגיטכירפיוא ןַא זיא
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 ןייק ןעכַאמ טנאקעג טינ זנוא ףיוא ןעבָאה רעבָא ןעמַארנָארּפ ןוא

 -יו טימ לופ ןַאמ ַא סלַא טכַארטַאב םהיא בָאה ךיא ,קורדנייא

 -ַאכ ןעלעדייא ןַא טימ ןוא ןעטייקגיהעפ עכילנהעוועגנוא טימ ,ןעס

 רעד ףיוא קילב ןעשיטסילַאער-טינ רהעז א טימ רעבָא ,רעטקַאר

 עשידיא עשיטקַארּפנוא יד ןָא טרעניארע ריס טָאה רע ,טלעוו

 .טדָאטשיסטרובעג ןיימ ןיא טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,םידמול

 םהיא בָאה ךיא יו ,"סטרעוװרָאפ ,, רעד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 .ןעוועג ןעלעפעג טינ קרַאטש םהיא ,טרהיפעג

 -עלפ רימ ןוא ,עיצקַאדער ןיא זנוא וצ ןעמוקפיורַא טנעלפ רע

 -ַאּפמָאק ןיא .דניירפ עכילטפַאשניימעג ייב ןעפערט ךיוא ךיז ןענ

 ַא רעמיא ,שנעמ רעמהענעגננא ,רעכילהערפ ַא ןעוועג רע זיא עינ

 -ירּפ ץנַאג דנעװוא ןַא ןעננערברַאפ רימ ןענעלפ ; ןעמלעטנעשזד

 .ענטאי
 טפרַאשרַאפ "סטרעוװרָאפ , םוצ עיציזָאּפָא ןייז זיא רעטעּפש

 ַא "גניר רעטײברַא, םעד טכַאמעג רַאגָאז טָאה רע ןוא ,ןערָאװעג

 קעווצ םעד טימ גנוטייצ עכילגעט ַא ןעדנירג לָאז רע זַא ,גַאלשרָאפ

 -סיױרַא טינ רָאנ זיא םעד ןופ ,?סטרעוורָאפ , םעד ןעפמעקַאב וצ

 ןיא טינ זיא גנוטייצ עכילנעט א ןעבענוצסיורַא םירָאװ ,ןעמוקעג

 -נוא ןַא ןיא םעד ץוח ַא ןוא .עלָאר "ס'גניר רעטיײברַא, םעד

 ןופ ןענַאטשַאב "גניר רעטייברַא, םעד ןופ טעטיראיַאמ ערעייהעג

 ,רעננעהנָא עמירַאו ערעזנוא

 םהיא ייב "סטרעוורָאפ , ן'פיוא סעכ רעד זיא טייצ רעד טימ

 רעדיו ךיז רימ ןעבָאה זייוכַאלסיב ןוא ,ןעגנַאנעגּפָא זייװלייט

 הצורמ טינ ןערָאװעג הצורמ , ןענייז רימ .ןענעגענַאב וצ ןעביוהעגנָא

 ןעטלַאהעג רעמיא ךיז טָאה רע זַא ,ןעקרעמַאב זומ ךיא ,"ןייז וצ

 ַא טימ רַאנָאז טפָא ;לערוטלוק תמא ,ךילפעה ןוא נידנעטשנא

 ןופ ןעלייט עטספרַאש יד ןיא וליפא טייקכילדניירפ עשיטאּפמיס

 ,רימ ןענענ ןעביירש ןייז
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 .שטיווערוג --- .םיובנעזָאר לעדנעמ -- .סמעהערבייא

 -בייא ןעפורעג זנוא ייב ךיז טָאה רעכלעוו ,טסידנוב רעלמָאה ַא

 זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז) ,רענייטש רענַאקירעמַא ן'פיוא סמעהער
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 דלעג טלעמַאזעג ךילדימרענוא טָאה ,(רענישטווָאלַאג היעשי ןעוועג
 -טרָאּפ ַא טימ .טכַאנ ןוא גָאט טייברַאעג טָאה רע ."דנוב , ן'ראפ

 ,ןייארַאפ וצ ןייארַאפ ןופ ןהענמורַא רע טנעלפ ,םירָא ן'רעטנוא לעמ

 -רַאפ םיוק ךיז טָאה רע ןוא ; זיוה טַאװירּפ וצ זיוה טַאװירּפ ןופ

 "עג זיא רע .,ןובשח "ס'דנוב , ן'פיוא טייצלָאמ א ןעסעוצּפָא ןענוג

 טגעלפ רע ואוו ,עירָאטַארָאבַאל ַא ןענופעג רע טָאה ,רעקימעכ ַא ןעוו

 ךָאנרעד ןֹוא ,הנויח ענענייא ןייז ףיוא געט עבילטע ןעטיײברַא

 ןייז ."דנוב, ן'רַאפ טייברא רעד ןיא ןעפרַאװנײרַא ךיז רעדיוו

 ןעפורעגסױרַא טָאה גנורעפּפָא-טסבלעז ןייז ןוא טייהנעבעגרעביא
 ןערעג ןעוועג זיא זנוא ןופ רעדעי ,םהיא וצ טקעּפסער ןעכיוה ַא

 .ןעפלעה וצ םהיא

 -ָאס יד ןופ חלושמ ַא ןָא ןענָאמרעד רימ טנעלפ סמעהערבייא
 טנעלפ רעכלעוו ,רעלמַאז-טלעג ַא -- ןערענָאיצולַאװער-ןעטסילַאיצ

 רעכילנע ןַא טימ ןוא טייהנעבעגרעביא רעכילנע ןַא טימ ןעטײברַא

 -נעמ רענָאיצולַאװער רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא סָאד  .עיגרענע

 -בייא יוװ רעדנָאלב ןוא רעקנַאלש ןעוועג זיא רע .םיובנעזָאר לעד

 עלעקעטש ַא טימ ,לעדרעב עניציּפש ַא טימ ,רערַאד א .סמעהער

 רע טנעלפ ,רעטייווצ רעד ןיא סָאריּפאּפ ט טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא

 -נעװַאה ,ןעזייווַאב רעדיוו ךיז ןוא ןעדניוושראפ ןוא ןעזייוואב ךיז

 -סור ןיא .תונעט ןתֶא ,םרַאיל ןהָא ,גרעב נידנערעקרעביא ןוא גיד

 עוװיטַאריּפסנָאק ןופ ןערב ןעטכער םעד ןיא ןעווענ רע זיא דנַאל

 -עמַא טָאה רע .ןערהאפענ עסיורנ טכאמעגנכרוד טָאה ןוא טײברַא

 ןעוו .יקסווָאלטישז .רד ןוא ַאקשובַאב יד יו רעהידרפ טכוזַאב אקיר

 קירוצ ןערהָאפענקעװַא ןעוועג ןיוש רע זיא ,ןעמוקעגנ ןענייז ייז

 רע זיא ןַאד ןוא ,ןעמוקעג רעדיוו רע זיא רעטעּפש .אּפָארייא ןייק

 | ,אקירעמַא ןיא ןעבילברַאפ ןיוש

 .רד ןעווענ זיא ןעטסידנוב יד ןופ טסַאנ רעשיטַאּפמיס ַא

 ךרוד ןעמָאנ ַא ןעברָאװרע ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיווערוג יעסיָאמ

 ףיֹוא ןעטלַאהעגנ טָאה רע סָאװ ,עדער ערענָאיצולַאװער עוואדב ַא

 טָאה רע .אנליוו ןיא "דוס יִאנזשורקַא  םעד ןיא סעצָארּפ ןייז

 -ריוזסנעביל ,רעדלימ א ,זנוא ייב דניירפ ךס ַא ןענואווענ ךיוא

 -עּמרעקרַאפ יד ןעוועג רע זיא ,לַאג ַא ןהֶא שנעמ ַא ,שנעמ רעגיד
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 "עג םהיא ייב זיא "דנוב , רעד ןוא ; טייקגיטכירפיוא ןופ גנור

 .ןעבעל רעצנַאנ רעד -- ן'סמעהערבייא ייב יו עבלעז סָאד ןעוו

 .אקירעמַא ןיא ןעבילברַאפ ךיוא זיא רע
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 עטשרע יד -- .1908 רהָאי רעד -- .המחלמ רעזענַאּפַאי יד

 יו -- .טולב ןעכייט עץיינ --- .עיצולָאװער עשיסור

 -עגּפָא ןעבַאה ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה יד ױזַא

 .קרָאיוינ ןיא זנוא ייב טכליה

 -ייז עכלעוו ,רהָאי ייווצ ענידמערוטש יד ייב ָאד ןעטלַאה רימ

 ערהיא ןוא ?עיצולָאװער עשיסור עטשרע, יד סלַא טנַאקעב ןענ

 וצ ןייז רעטכייל לָאז רעזעל ןערעגניא םעד םוא .ןעשינעהעווכָאנ

 רעטלַא רעזנוא ןופ ןעגנוריסַאּפ עסיורג עזיד יױזַא יו ןהעטשרַאפ

 -נוא ןיא ןוא "סטרעוורָאפ , ןיא טלעניּפשעגּפָא ךיז ןעבָאה םייה

 עטסגיטכיוו יד ןענעכערסיוא טשרעוצ ךיא לעװ ,גנונעװַאב רעז

 .לעטיּפַאק ןעשירָאטסיה םענעי ןופ ןעטנעמאמ

 המחלמ יד טנידעג טָאה עיצולָאװער רעד וצ המדקה סא

 ַאזַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןַאּפַאי ןוא דנַאלסור ןעשיווצ

 -נעהעגייברַאפ) .גנוריגער רעשיסור רעד רַאפ ענַאלרעדינ ערעטיב

 "זור ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד זַא ,ןענָאמרעד רימ ןעליוו ,גיד

 ייווצ יד ןעשיווצ םולש ַא טימ טגידנעעג המחלמ יד טָאה ,טלעוו

 -סטרָאּפ ןיא ןערָאװעג ןעפַאלשעג זיא םולש רעד .םידדצ עדנעגירק

 ןעשיסור םעד טימ ,ןָאטסָאב ןופ טייוו טינ ,ריעשּפמעה וינ ,הטומ

 -טּפיוה ןעשיזענַאּפַאי םעד ,טייז ןייא ןופ ,עטיוו רעטסינימ-טּפיוה

 סלַא טלעווזור טנעדיזערּפ ןוא טייז רערעדנַא רעד ןופ רעטסינימ

 גנורינער עשיסור יד סָאװ ,המחלמ רעדעי ייב יוו ,רעלטימראפ

 ןוא טייסניהעפנוא יד ןעזיוענסױרַא ָאד ךיז טָאה ,ןערהיפ טנעלפ

 טָאה סָאד .םעטסיס רעשירַאצ רעצנַאג רעד ןופ טייקטליופראפ

 -ָאװער עניטומ וצ ןוא טייהנעדירפוצנוא עניימעגלַא וצ טרהיפעג

 יד ןיא ןעבָאה רעטייברַא עשיסור יד .ןעכורבסיוא ערענָאיצול

 טקנוּפ רעטסכעה רעד .,?ײטנַא ןעגידעבעל ַא ןעמונעג ןעטסעטָארּפ
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 רַאונַאי ןעט-9 םעד ,גָאטנוז ןערָאװעג טכיירנרעד טשרעוצ זיא
 .(1909 ,ראדנעלַאק םעיינ םעד ךָאנ ןעט22 םעד)

 -נָאטעד ַא טריזינַאגרָא ןעבָאה רעטײברַא דענרוברעטעּפ יד
 -ןָאמעד יד .טייהיירפ ןוא טיורב גידנערעדָאפ ,רַאצ םוצ עיצַארטס
 רעטנוא ,גָאטנוז ןעטמיטששב םעד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא עיצַארטס
 טָאה רעכלעוו ,ןָאּפַאנ ןעמָאנ ן'טימ חלג ַא ןופ טפַאשרערהיפ רעד

 ייז .ערעירַאק עטפאהלעפייווצ רעבָא עטנַאסערעטניא ןַא טַאהענ

 רעייז ךיז טָאה טנידנעעג ןוא ,ץַאלַאּפ םוצ טרישרַאמעג ןעבָאה

 -רַאמ יד ףיוא ןעסָאשעג ןעבָאה ןעטַאדלָאס סָאװ ,םעד טימ שרַאמ
 -ַאב ןיא יינש רעסייוו רעד .,ןעלַאפעג ןענייז עליפ ןוא עדנעריש

 (* סרעּפרעק עטיוט טימ ןעטָאשַאב ןוא טולב טימ ןערָאװעג ןעסָאג

 ."נָאטנוז רעטיור רעד , סלַא ןערָאװעג טמהירַאב זיא גָאט רעד

 .טייצ עצרוק ַא ףיוא רָאנ רעבָא ,ליטש ןערָאװעג ןיא ץלַא
 -עג ךיז ןעבָאה סע .ןעהורמוא עיינ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע
 ןוא עטסשיטַאמַארד יד ןופ רענייא .ןעדנַאטשפיוא ןערעה ןעמונ
 -םנירק רעסיורג רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא עטסטנאסערעטניא
 -וז םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .,סעדָא ןעבעל ,"ןיקמָאיטָאּפ , ףיש
 .1905 ןופ רעמ

 ץלַא ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה טסייג רערענָאיצולָאװער רעד
 ייב רָאנ טינ ,ןעמרָאפ ענעדיישראפ ןיא ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש
 יד רעבָא .ןעסַאלק עֶלַא ייב טעמכ רָאנ ,סַאלק רעטייברַא םעד

 טליּפשעג ייברעד ןעבָאה ץנעגילעטניא עלַאקידַאר יד ןוא רעטיײברַא
 .עלָאר עטסגיטכיוו יד

 -סיב זיא עװקסָאמ ןיא קיירטס רעניילק גיסעמסינטלעהרַאפ ַא
 -נַאנ ן'רעביא קיירטס םעניימעגלַא ןַא ןיא ןעסקאוועגסיוא זייווכעל

 ךיז רעטיײברַא ןאבנעזייא יד ןעבָאה גרוברעטעּפ ןיא .,דנַאל ןעצ
 -עט יד יו ױזַא ןוא ,ףמַאק ןיא ןעגנַאגענסױרַא ןוא טריזינַאגרָא
 -סיורַא ייז ןעבָאה ,טנעה יד ןיא ייז ייב ןעוועג ןענייז ןעפַארנעל

 ןע' ןָאּפַאג טימ רעטלוש וצ רעטלוש זוא עוצארטסנָאמעד רעזיד ןיא (*

 זיא רעכלעוו ,גרעבנעטור סחנּפ רענָאיצולָאװער רעשידיא רעד ןעגנאגעג
 ךילטנעפָאה לע ךוא ןעכלעוו ןעגעוו ןוא ןעראוועג טמהירַאב רעטעּפש

 ,דנַאב ןעטסקענ םעד ןוא ןעלהעצרעד
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 .ןעקיירטס לָאז ןעמ זַא ,דנַאלסור ץנַאג רעביא ןעשעּפעד טקישעג
 -סור ןופ טדָאטש-טּפיוה יד זיא נעט יירד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ןַאד .טעטימָאק רעטײברַא ןַא ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג דנַאל

 רעצנאג רעד רעביא ןערעה ןעמונעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז טָאה

 םעד ןופ ןעמָאנ רעֶלעיציפָא רעד ."טעווַאס , טרָאװ רעד טלעוו

 רעטייברַא ןופ טעװַאס רעד, :ןעוועג ןיא טעטימָאק רעטייברא

 -באפ רעדעי ןופ ןעטַאנעלעד ןופ ןענַאטשַאב זיא רע .,"ןעטַאטוּפער

 געט ענעי ןופ ףילדַאפ ןיא טכַאמ ןייז ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא קיר

 -עי ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ,ווָאילַאטסורכ .טולָאסבַא ןעוועג זיא

 יו נרוברעטעּפ רעביא טכַאמ רהעמ טאהעג טָאה ,טעטימָאק םענ

 ס'יַאלָאקינ ןַא ,סיורג יוזַא ןעוועג ןיא לָארטנָאק ןייז .יַאלָאקינ

 -רַאפ םהיא טימ ןערהיפ טזומעג טָאה ,עטיוו ,רעטסינימ טּפיױוה

 .ןענוצ ןעזָאלכרוד ןענעוו ןעגנולדנַאה

 ןיא רעכלעוו ,יקצָארט ןָאעל זַא ,ןעקרעמַאב וצ יאדכ זיא ָאד
 -ייא סלַא טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא טמירַאב ןערָאװעג רעטעּפש

 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ רערהיפ עטסניטכיוו ייווצ יד ןופ רענ

 רענייא ןעוועג ןַאד זיא ,דנַאלסור טעווָאס ןופ ןוא עיצולָאװער

 לעסיבַא .,ן'וָאילאטסורכ רעטנוא רעדנעציזראפ-עציוו יירד ןופ

 ,טכַאמ ןוא טומ ןעמוקַאב רעדיוו טָאה גנוריגער יד ןעוו ,רעטעּפש

 ןערָאװעג יקצָארט זיא ןַאד .ן ווָאילַאטסורכ טריטסערַא יז טָאה

 םהיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טעװַָאס םעד ןופ רעדנעציזראפ רעד

 ,טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ךיוא

 יירד ןעטלַאהעגנָא טָאה קיירטס רעניײמעגלַא רעסיורג רעד
 גיז ןעטקעריד ןייק טימ טנידנעעג טינ ךיז טָאה רע םגה ןוא ,געט
 ןַא טימ טגידנעעג רעבָא ךיז רע טָאה ,רעטײברַא יד רַאפ לעיצעּפס

 -ַאב רעשיסור רעצנַאג רעד רַאפ גיז ןעשירָאטפיה ןערעייהעגנוא
 רהַאפעג יד ןוא טכַאמ יד טלהיפרעד טָאה יאלָאקינ .גנורעקלעפ
 ס'עטיוו ףיוא --- גידנעליוו-טינ ןוא ,םהיא רַאפ טהעטש עכלעוו
 טעדנירנעג זיא סע .עיצוטיטסנַאק ַא ןעבענעג רע טָאה -- טָאר
 ,אמוד יד ןערָאװעג

 רעד ןעגעוו טסעפינַאמ רעד יו םעדכָאנ ,ןעגרָאמ ףיוא ךיילג
 עליפ ןיא ןעבָאה ,ןערָאװענ טכילטנעפערַאפ זיא עיצוטיטסנַאק
 ,ןעמָארנָאּפ ןייק טינ ביוא ןוא ,ןעמָארנָאּפ ןעכָארבעגסױא טדעטש
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 .ןעגנולמַאזרַאפ רעטײברַא ףיוא ןעסָאשענ ןיילַא רעטילימ יד טָאה
 אמוד יד רעבָא .ןערָאװעג ןעסָאנרַאפ ןענייז טולב טימ ןעכייט

 ןיא יז שטָאכ ,אמוד עניזָאד יד .אמוד א ןעכילבענ טשרעוצ זיא

 ,ליּפשייב םוצ ,רעשילננע רעד יװ טנעמאלרַאּפ אזַא ןעווענ טינ

 עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ןוא ,טנעמַאלרַאּפ א ןעוועג ךָאד זיא
 יז .ןעשינהעשענ ענידרעטייוו יד ןופ ננולקיווטנע רעד ןיא עלָאר
 -ֹלֲאֹּפ םעד ןיא גנורעדנע ערעייהעגנוא ןא טריטנעזערּפער טָאה

 טירש ןערעייהעגנוא ןַא -- קלאפ ןעשיסור םעד ןופ ןעבעל ןעשיט

 ,טייהיירפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 עטנַאנעגָאז יד טימ הרדס ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ

 -ינער טקישעגסױורַא טָאה גנוריגער יד ."סעיצידעּפסקע-ףָארטש ,

 -ענ טושּפ ךיז טָאה ןעמ ןוא ,סעטָאר רעדָא ,ןענָאילַאטַאב ,ןעטנעמ

 ןענייז תוטיחש עשירעטילימ עטסכילקערש יד .טולב ןיא ןעדָאב

 .ןעדנענעג עשיטלַאב יד ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא ןעמוקענרָאפ

 -רָאפ , רעד זיא געט ענעי ןיא זַא ,ןעגָאז וצ גירעביא זיא סע

 .םייח רעטלַא רעזנוא ןופ ןעננַאלקּפָא יד טימ לופ ןעוועג "סטרעוו

 -עלפ ,טייהיירפ עשיסור ןופ דניירפ ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור ,רימ

 ןוא גנוטראוורע ,סערעטניא ןופ עטנערעגפיוא ןהענמוא ָאד ןעג

 ןופ ?ןעסטרעוורָאפ , יד ךרוד טרעטעלב רהיא ןעוו .גנורעטסייגַאב

 עטשרע יד טָאה גָאט ןעדעי טעמכ זַא ,רהיא טהעז ,ןערהָאי ענעי

 וצ ךייש ןיא רעכלעוו ,טפירשרעביא ןעסיורג-ךעסיורג ַא שזדייּפ

 ןוא המחלמ רעד וצ נוצַאב ןיא טשרעוצ -- דנַאלסור ןופ סעיינ יד

 ,עיצולָאװער רעד ןענעוו רעטעּפש

 -וירפ ןעשיסור םעד טימ טבעלענ ךילבעטשנוב ןעבָאה רימ
 -סנָאיצַאטינַא רועיש ַא ןהֶא ןעטלַאהעגּפָא ןעבָאה רימ .ףמַאק-סטייה

 -רהָאי ןעטשרע םעד .ןעגנולמַאזרַאפ-רושטקעל ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 רימ ןעבָאה ,רַאונַאי ןעט22 םעד ,גָאטנוז ןעטיור םעד ךָאנ טייצ
 ףיוא סעדער טימ ןוא עיצַארטסנַאמעד עסיורג ַא טימ טרעיימעג

 -ענ עדנענלָאפ יד טלאהטנע טסיל רענדער רעד) רעווקס ןָאינוי
 ןעב ,ןָאדנָאל קעשזד ,סנוָאשזוד רעהדָאמ ,סיישט ןָאשזד :ןעמ

 ,בא ,םיובנעגייפ ,ב ,טיווקליה סיררָאמ ,יל ןָאנרעשזדלַא ,דרָאפנעה
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 -קעלַא ןוא קַאלַאּפ .ס ,ןָאדנָאל ריאמ ,יקסווָאלטישז .ח .רד ,ןַאהַאק
 .(יקסבמעד רעדנַאס

 -יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג גָאט םענעי זיא "סטרעוורָאפ , רעד

 טָאה םעד ןעגעוו ןעלקיטרַא בוט םוי ץוח ַא .עיצַארטסנַאמעד רעז

 -עּפס ,"גָאטנוז רעטיור רעד , טכידעג עסיורג ַא ןעטלַאהטנע רע

 .רעמונ םענעי ראפ ,דלעפנעזַאר סיררָאמ ןופ ןעבירשעגנ ?עיצ

 ,טסעג עביל עיינ זנוא ייב ןעזייווַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה סע

 -ראפ יד ןֹופ רעייטשרָאפ -- עציטש ךָאנ םיחלושמס עלעיצעּפס

 טָאה ,דנשלסור ןיא ,ןעטרָאד .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ענעדייש

 -ָאווער רעסיורג ַא רעדנאנַאפ ךיז טלעקיוו סע זַא ,טלהיפעג ךיז

 ,ןעלטימ עסיורג טרעדָאפעג ךיז ןעבָאה סע ןוא ,ףמאק רערענַאיצול

 -ַאב רערענַאיצולַאװער רעד רַאֿפ עציטש ןעבָאה טפראדַאב טָאה ןעמ

 -םָארנַאּפ רַאפ עציטש ןעבָאה טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןוא ,גנוגעוו

 .תונברק

 -נערעפנָאק ,ןעננולמַאזרַאפ .עהייר א ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע

 ן'טימ ךילכעזטּפוה ,ןעטעקנַאב ,טסעג יד דובכל ןעצ

 ןיא ָאד ןענייז עכלעוו ,ןעּפָאנעג עטלַא .עציטש ןעלמַאז וצ קעווצ

 רעזנוא ןופ טעדמערפענּפָא ןעוועג גנַאל ןערהָאי ןיוש אקירעמַא
 עשיסור עשימרוטש יד .ןעזיווַאב רעדיוו ךיז ןעבָאה ,ננוגעוואב

 -ניא םענעפָאלשטנא רעייז טקעװענפיוא ייז ןיא ןעבָאה ןעגנוריסַאּפ

 ; ךייר ןערָאװעג טייצ רעד ןיא ןענייז ייז ןופ ענינייא .סערעט

 טימ ןעפורענּפָא ךיז סליּפַא ערעזנוא ףיוא טציא ייז ןעבָאה ,ָאזלַא

 .טנאה רעטיירב ַא

 רעטנעצ ןעטכער םעד ןיא ןעזעווענ זיא "סטרעוורָאפ , רעד
 .ןעגניטימ ןוא ןעננולמאז-טלעג עלַא עזיד ןופ

 זנוא ןעלָאז ייז זַא ,רעזעל יד וצ טעדנעװעג ךיז בָאה ךיא

 -לעוו ןיא ףירב ,םייה רעד ןופ ןעמוקַאב ייז סָאװ ףירב יד ןענרָאב

 ייז יו ,ןעשינהעשעגנ עסיורג יד ייז רַאפ ןעביײרשַאב םיבורק עכ
 -ירשעג זיא ףירב רעד ןענַאװ ןופ טדָאטש רעד ןיא ןהעז ךיז ןעזָאל

 טייצ רעד ןיא ךָאנ סָאד רימ ןעבָאה ןעביוהעגנָא .,ןערָאװעגנ ןעב

 -יא רעדנעזיוט עגילדנעצ .,המחלמ רעשיזענַאּפַאיײ-שיסור רעד ןופ

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאדלָאס ןופ ףירב ןעמוקַאב ןעבָאה ןעטנַארגימ
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 עליפ .ןערעטלע ערעייז ןופ רעדָא ,גירק םעד ןיא טנילייטשב ךיז

 ןעטנַאסערעטניא ןעטלעז ַא ןעטלַאהטנע ןעבָאה ףירב עזיד ןופ

 ןיא טקורדעג ףירב עכײרפטלַאהניא יד רימ ןעבָאה .,לאירעטַאמ

 ,טציא .:?לָאפרע ןעסיורנ ַא טָאהעג טָאה סָאר ןוא ."סטרעוורַאפ ,

 ןעגעו ףירב וצ גוצַאב ןיא ןָאטענ עבלעז סָאד רימ ןעבָאה ,ָאזלא

 ףירב עטנַאסערעטניא ןעסַאמ .עיצולָאװער רעד ןוא ןעמָארנָאּפ יד

 -עג ןענייז ייז ןופ עגינייא ןיא .ןעטלַאהרע רימ ןעבָאה עכלעזַא

 ,ןעטפירשפיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןהָאפ עטיור ךַאלקיטש ןעגעל

 טרישרַאמעג טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,"שזדעב , רעטיור ַא רעדָא

 ןעבָאה ריס .גרוברעטעּפ רעדָא וועיק ,סעדָא ןופ ןעסַאנ יד רעביא

 ךייש ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדליב עשיפַארנָאטַאפ ןעמוקַאב ךיוא

 -ורג עסיורג ַא ןופ ,ליּפשייב םוצ ,דליב ַא --- עיצולָאװער רעד וצ

 -טסווַארדז ַאד , טפירשפיוא םעד טימ ןהָאפ ַא טלַאה עכלעוו ,עּפ

 .(! עיצולָאװער יד עבעל סע) "! ַאיצולָאװער טעיואוו

9 
 ,םיסקַאמ

 -נוב םעד ןופ ךוזַאב רעד ןעוועג זנוא ייב זיא עיצַאסנעס ַא

 -ור םהיא טגעלפ ןעמ יװ ,"אניר ןופ דלעה רעד, ,םיסקַאמ טסיד

 ןענואוועג רע טָאה 1906 ןופ געט ערענָאיצולָאװער יד ןיא .ןעפ

 -ןַאבנעזייא רעגיר יד ןופ גנורעדנואווַאב ןוא טייקמַאזקרעמפיוא יד

 -עג ייז ןענייז רעהירפ .ןעליוו םענענייא רעייז ןענעג רעטײברַא

 רענדער עשידיא ןייק ןעבָאה ייז ,טמיטשעג שיטימעסיטנַא ןעוו

 "מַאזרַאפ ַא רערעייז וצ זיא םיסקַאמ ןעוו .,ךיז וצ ןעזָאלענוצ טינ

 ייז ןעבָאה ,"דנוב , ןופ עטימָאק ַא ןופ רענייא סלַא ןעמוקעג גנופ

 רע .טרָאװ סָאד ןעבעג וצ טגאזטנע ךיז ךיוא םהיא טשרעוצ

 ץָארט טדערעג טָאה רע .טרָאװ סָאד ןעמונעג ןיילַא רעבָא ךיז טָאה

 ;ןעיירשעג-רעדיו עלַא גידנעיירשרעביא ,טייקכילדנייפ רעייז

 -רעוו ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןעבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא

 ,טפַאשרערהיפ ןייז טנעקרענַא ןוא רעט

 -רענוא רעד טימ טדָאטש יד טרעדורעגפיוא רע טָאה ךָאנרעד

 -עד עשיטסידנוב ַא טרחיפעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקנעקָארש

 ,רענוגַארד הנחמ ַא רַאפ ךיז גידנעלעטשּפָא טינ ,עיצַארטסנָאמ
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 רע זיא טייצ עסיועג א .,ןענעקטנַא ןעמוקעג םהיא זיא עכלעוו

 .אניר ןופ רעשרעה רע'תמא רעד ןעוועג

 "עגמֹורַא םהיא ןעגעװ ךיז ןעבָאה סעדנענעל ענעדיישראפ

 -שירלעה ןייז ןענעוו .אקירעמַא טכיירגרעד ןעבָאה ייז .ןענָארט

 "עג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעגידריווקרעמ רעד ןעגעוו ןוא טייק

 -רַאפ ןיא ןעדלָאמעג ןעוועג "סטרעוװרָאּפ, ןיא זיא ,אגיר ןיא טליּפש

 .1906 רַאונַאי ןיא ,ןערעמונ ענעדייש

 טנאקעג טינ ,ךילריטַאנ ,ענייז עלָאר עגיזָאד יד טָאה גנַאֿל

 -על ןייז .םהיא וצ ןעמונעג ךיז טָאה גנוריגער יד .ןעטלַאהנָא

 ,טעטערעג קנילפ רעבָא ךיז טָאה רע .רהַאפעג ןיא ןעוועג זיא ןעב

 .קראידינ ןייק ןעמוקעג רע זיא (1906) לירּפא ןעט20 םעד ןוא

 יד ןוא טכבַאמעג זנוא ייב טָאה סעיינ יד סָאװ ,רעדורעג םעד

 זיא ,ןעגנַאפּפמע זנוא ייב םהיא טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,סעיצַאװַא

 .ןערעדליש וצ גירעביא

 עכלעוו ,ןהעזסיוא ןייז ןופ גנוביײרשַאב עצרוק ַא טניל ךימ רַאפ

 :"סמייט, רעקרָאירינ רעד ןיא ןענישרע ןַאד זיא

 ןוא ןערעטש ןעכיוה ַא טימ ,27 רהָאי א ןופ ןַאמ רעגנוי ַא,

 -נייא טעדיילקעג זיא רע .,ןעגיוא עצרַאוש עדנעגנירדכרוד טימ

 ,ענערָאשעגמורַא ןהעש ַא טָאה רע ןוא ,טענ רחעז רעבָא ,ךאפ

 -ַאב םהיא טלָאװ רהיא ןעוו .סעצנָאװ ןוא דרָאב עניורב לעקנוט

 -ָארּפ ַא ןיא סָאד זַא ,טגָאזעג רהיא טלָאװ ,סַאנ ן'םיוא טנענענ

 ."רָאסעמ

 -ָארּפ רענַאקירעמַא ןַא טניימעג טָאה רעטרָאּפער-"סמייט , רעד

 טקוקעגסיוא םיסקַאמ טָאה רָאסעּפָארּפ ןעשיסור ַא רַאפ ,רָאסעפ

 -עגעגַאב רעד וצ טצוּפענוצ ?עיצעּפס ךיז טָאה רע .טענ וצ ןיוש

 ןהעש ןוא ניטכיצ .ןעשנעמ:-סגנוטייצ רענַאקירעמַא יד טימ שינ

 רע יװ טצוּפענ ױזַא טינ רעבָא ,ןייז רעמיא רע. טנעלפ טעדיילקעג

 .סרעטרָאּפער רענַאקירעמַא יד רַאפ ןעוועג זיא

 סָאװ ,סרָאטַאטיגַא יד ןופ רעטסעב רעד ןעוועג זיא םיסקַאמ-

 -ענ טָאה רע .םייה רעטלַא רעזנוא ןופ ןעמוקעג זנוא וצ ןענייז

 רָאלק ,רעלוּפָאּפ ; רעייפ טימ ןוא עמיטש עדנעגנילק ַא טימ טדער

 טָאה עמרָאפטַאלּפ רעזנוא ףיוא ןוא .עלעפנייא ענעטָארעג טימ ןוא -

 ,טלעקיװטנַא לענש טנַאלַאט-רענדער ןייז ךיז
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 ,שטיװָאמַארבַא .ר -- .רעביל קרַאמ

 ןעבָאה סרערושטקעל עשיטסידנוב סְלַא םיחבש עטסערג יד
 קרַאמ ןעגעוו טרעהעג ןעטנַארנימיא ענעמוקענּפָארַא-יינ יד ןופ רימ
 ןופ רעדילגטימ עגיטכיוו עדייב ,ן'שטיװָאמַארבַא .ר ןוא ןרעביל

 -ענ זנוא וצ זיא רעביל .טעטימָאק לַארטנעצ ןעשיטסידנוב םעד
 טירטסױרַא רעטשרע ןייז ,1906 ,רעבמעווָאנ ןעט-8 םעד ןעמוק
 ירנַאב וצ םהיא ,רענדער סלַא) לָאה רעטסבעוו ןיא ןעוועג זיא
 ,(רעדנעציזרָאפ סלַא) ןָאדנָאל ריאמ טריסנָאנַא ןעוועג ןענייז ,ןעס
 .(שטיווערוג .רד ןוא טיווקליה סיררָאמ ,ןַאהַאק .בא

 -ֹויא --- סרושטקעל עירעס ַא ןעטלַאהעג זנוא ייב טָאה רעביל
 טרעלקרע טָאה רע .שיסור ףיוא עגינייא ןוא שידיא ףיוא ענינ
 ןעגעוו ,רוטלוק רעשידיא רעד ןעגעוו "דנוב , םעד ןופ עירָאעט יד
 ןוא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןעגעוו ,ףמַאק-ןעסַאלק םעד
 .סעמעט ערעדנַא ףיוא טדערעג ךיוא טָאה רע

 רעבָא ,רעטנעבייצעגסיוא ןַא ןעוועג רע זיא רערושטקעל ַא
 וצ ןיוש ןעוועג ןענייז טנידערּפענ טָאה רע סָאװ ןעירָאעט יד
 סעיינ א טכַארבעגניירא טָאה "דנוב , רעד .ןעקורט וצ ,שיטערָאעט
 טָאה רע ;ןעדיא ןעשיווצ גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוא
 רָאנ ,ןעשנעמ רָאנ טינ ןענייז רעטייברַא עשידיא יד זַא ,טנעקרענַא
 ןופ טנעמַאדנופ םעד ףיוא ןָאטעג רעבָא סָאד טָאה רע ,ןעדיא ךיוא
 ,פחיפענ ןעשידיא ןופ קנופ ַא ןהֶא ,עירָאעט רוטלוק רעטלַאק ַא

 -ַאיצַאס-סלהיפענ ,, ַא יא רע זַא ,םענייא ףיוא טנָאז ןעמ ןעוו
 ,םעד טימ טניימ ןעמ .טנעמילּפמָאק ןייס טינ סָאד זיא ,"טסיל
 -ַאיצַאס ןופ רקיע ןעכילטפַאשנעסיו םעד טינ טהעטשרַאפ רע זַא
 .םזילַאעדיא רעלַאטנעמיטנעס ַא רָאנ זיא םזילַאיצָאס ןייז זַא ,םזיל
 רע ןומ ,"רעטעלב , עזיד טביירש סָאװ ,םעד טפערטַאבנַא סָאװ
 ַא ךילכעזטּפיױה רע זיא טייקשידיא ןייז ןיא זַא ,ןייז הדומ ךיז
 .טינ רע טלַאה טייקשידיא עשיטערָאעט ןופ .דיא-סלהיפעג

 -טידנוב יד יו ןעדיא ערענעּפָא ןעוועג ןענייז ןויצ-ילעוּפ יד
 -ייז .טל'טשּפ'ראפ טינ ןעלהיפעג עשידיא ערעייז ןעבָאה ייז . ןעט
 ַא ךָאנ שינעקנעב ןופ רעטנָאלּפ ַא ןעוועג זיא רעבָא עירָאעט רע
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 -סור ןיא קיטילַאּפ עלַאקָאל טימ אניטסעלַאּפ ןיא םייה עשידיא

 ,דנַאל

 ןופ ןַאמ רעכילקנערק ַא ?עסיבַא ,רעסַאלב ַא ןעוועג זיא רעביל

 טימ ,םינּפ ןעטנעגילעטניא ךיוח ַא טימ ,רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע

 קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע ןעגיוא עטעשטרַאטסענסיורא

 .יבר ןעשידיסח ןעגנוי ַא ןופ יו ,ןעגילייה א ןופ יו ױזַא סעּפע

 ןעגעו טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא טימ טמיטשעג טָאה סָאד ןוא

 טיירנעג ןעוועג זיא ןוא ,"דנוב , ן'רַאפ טבעלעג טָאה רע .םהיא

 ןוא ךילדניפּפמע רהעז ןעוועג זיא רע .םהיא רַאפ ןעברַאטש וצ

 .עירָאעט ןייז ןופ טייהלעצנייא רעטסנעלק רעד וצ גנערטש רהעז
 טימ טולָאסבַא טינ ןעבעגעגרעביא דייר ענייז רהיא טָאה רעמָאט

 -עי .ןעהור טנאקענ טינ ןיוש רע טָאה ,רע יו רעטרעוו עבלעז יד
 .רקיע רעד יו ,גיטכיוו ױזַא ןעוועג םהיֹא ייב זיא ?עלעטניּפ , עד

 -עק רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש רהֶאי ףלע-ךהעצ טימ

 עניטכיוו ַאזַא טליּפשענ טָאה רעביל ןעוו ,עיצולָאװער יקסנער

 ןוא רעשיטקַארּפ ליפ ןעוועג ןיוש רע זיא ,טעווָאפ םעד ןיא עלָאר

 ןעדנעצנעלג ַא סלַא טרעדלישענ ןַאד םהיא ןעבָאה עַלַא .רעטיירב

 ןייז טפערטעבנַא סָאװ ןוא ;ןַאמסטַאטש ןוא רענדער טנעמַאלרַאּפ
 -רעביא רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ טייצ רעד ןיא זיא ,רעטקַארַאכ
 סלַא עיצַאטוּפער ןייז ןערָאװעג טניטעטשאב גידנעטשלָאפ שינערעק

 ,טייצ רעד ןיא .טסייג םענעקָארשרענוא ןעקרַאטש ַא טימ שנעמ ַא
 זַא ,ןהעז טנאקעג ךיוא ןעמ טָאה ,אקירעמַא טכוזַאב טָאה רע ןעוו
 -ייצרעביא ענייז רַאפ רעייפ ןיא ןהעג ןָאק סָאװ ןַאמ ַא זיא סָאד
 טָאה טלעוו רעד ןענעוו ףירנַאב ןעשיטקַארּפ ןייק רעבָא .,ןעגנוג

 -מוא ןיא ןעכירקרַאפ טייוו וצ ,ךָאד .ןעזיװענסױרַא טינ ןַאד רע
 ,טינ ךיוא רע טנעלפ ןעטייקכילגעמ

 ךיא .טרעטענרַאפ ךילבעטשכוב םהיא ןעבָאה ןעטסידנוב יד
 רעבָא ,ןעגנולמַאזרַאפ ענייז ןופ עליפ ףיוא סעדער ןעטלַאהעג בָאה

 זיא רע .םהיא טימ ןעבענעגּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה ןָאדנָאל ריאמ
 קרָאידוינ ןיא ןוא ,טדעטש ערעדנַא ןיא ןערהָאפעגמורַא םהיא טימ
 .ןעדנעווא עליפ טעמדיוועג ןעננולמַאזרַאפ ענייז רע טָאה אפונ

 ףיוא טָאה ,1900 ,רעבמעווָאנ ןעט-24 ןופ "סטרעוורָאפ, רעד
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 -- :ןעבַאטשכוב עטסערנ יד טימ הרוש ַא שזדייּפ רעטשרע ןייז
 טימ ןוא ."ףמַאק להַאװ ןעסיורג םעד ןיא דנוב םעד טציטש,
 ךרוד סױרַא טזָאל טעטימָאק לַארטנעצ רעד, : תויתוא ערענעלק
 עֶלַא ןוא רעטייברא עשידיא יד וצ ליּפַא ןַא רעביל קרַאמ .נענ
 ַא טריסנַאנַא ןיא סע  .?אקירעמַא ןופ רעגריב ענעטירשעגטרָאפ
 םלא .24 רעבמעוװוָאנ ףיוא םואעסייל ןעטעהנַאמ ןיא גנולמַאזרַאפ
 ריאמ ,ןַאהַאק .בא : ןעפורעגנָא ןערעוו ,ן'רעביל .ץוח ַא ,רענדער
 ,שטיווערוג .מ ,רד ןוא ןָאדנַאל

 ,רעטעּפש רהָאי ַא טימ טכוזַאב זנוא טָאה שטיװָאמַארבַא .ר
 -ראטש א טימ ןעשנעמ א ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג ךיוא טָאה רע
 "דנוב , םעד ןעבעגרעביא טולָאסבַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןעליוו ןעק
 לכה ךס ןיא .,רערושטקעל רעדנעצנעלנ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא
 ןעועג טינ ,ןיז ןעשיטערָאעט ַא ןיא ,ןעגַארטרָאפ ענייז ןענייז
 ךערּפשעג ןעכילנעזרעּפ ַא ןיא .,ס'רעביל יו דנעגייצרעביא רהעמ
 ,רעכילטלעוו ןחעזעגסיוא רימ רע טָאה רעבָא

 -עג גינעוו רחעז סרושטקעל ענייז ןַאד ךיא בָאה ,סנענירעביא
 1 ,קנַארק ןעוועג ןיב ךיא .טרעה

 טָאה שטיװָאמַארבַא .נעג ,ןעוועג סָאד זיא 1907 ןופ עדנע םוצ
 ןיא בָאה ךיא .טסעומשעג ןעבָאה רימ .טכוזַאב לָאמ עכילטע רימ
 ,טסילָאיצָאס ןעשיטַאּפמיס ןוא ןעטלעקיװטנַא-ךיוה ַא ןענופעג םהיא
 .שנעמ-רוטלוק ןעמהענעגנא רהעז ןוא ןעגולק ַא ,ןעלופטקַאט ַא

4 

 ףיוא ענעצס יד --- .אקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז --- .ינושרעג
 .ןעפָאלטנַא זיא רע ױזַא יו --- .ןהעזסיוא ןייז --- .ירעפ רעד

 זיא זנוא וצ ןעוו טאהענ רימ ןעבָאה עיצַאסנעס עטסערג יד

 -לעוו ,דיא רעקסנימ ןוא רעלווַאש רעד ,ינושרעג ירָאגירג ןעמוקענ
 טייצ רהָאי רָאּפ ַא .ןעטסירָארעט עיינ יד טריזינַאגרַא טָאה רעכ

 -ַאה ,אקירעמַא ןיא ,רימ ןוא .םהיא טימ טכָאקעג דנַאלסור טָאה

 -קרעמ ןייז ןופ טייהלעצנייא רעדעי טימ טריסערעטניא ךיז ןעב

 בָאה 1904 לירּפַא ןיא .ערעירַאק רערענָאיצולָאװער רעגידריוו



 שטיוו ָאמ ָאמַארבַא (ןיער) ר





 241 םווה רעטלַא רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא עווג

 םעד ןעגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורדעג "סטרעװרָאפ , ןיא ךיא

 עכלעוו ןיא ,רָאטַאנרעבוג א ןופ ןוא ןיגַאיּפיס רעטסינימ ןופ טוט

 ןוא טסערַא ס'ינושרעג ןעגעוו ; טגידלושַאב ן'ינושרעג טָאה ןעמ

 ,טּפשמ'רַאפ םהיא טָאה ןעמ רעכלעוו וצ ףָארטש-טיוט רעד ןעגעוו

 ןהעצפופ ףיוא ןעטיברַאפ ךָאנרעד םהיא ןעמ טָאה ףָארטש-טיוט יד

 -ַאב רעד ןיא םצעזעגניירַא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,עגרָאטַאק רהֶאי

 רעביא ךיז ןעבָאה סע ואוו ,גנוטסעפ רענרובלעסילש רעטמיר

 -ַאּפָאל יַאלָאקינ ,ווָאזָארָאמ יַאלָאקינ טרעטַאמעג רהָאי גיצנַאװצ

 ,ןערענָאיצולָאװער ערעדנַא יד ןוא ָאקנעלָארפ ,רענגיפ ַארעיװ ,ןיט

 ןעטייוצ םעד ןיא .ענילייה יװ ןעוועג זנוא ייב ןענייז עכלעוו

 רימ יוװ ןערָאװעג טלהעצרעד זיא (177-166 סעשזדייּפ) דנַאב
 -ָאו טימ ןוא 1881 ןופ ןעדלעה יד ךָאנ םידּפסה ןעכַאמ ןענעלפ

 -ילש ןופ רעריטרַאמ יד ןענָאמרעד ןענעלפ רימ ןעלהיפענ ערעס

 ,סעשזדייּפ ענעי ןערעטעלברעביא טעװ רעזעל רעד ןעוו .גרובלעס

 -כַאנ יד עכלעוו ,ןעלהיפעג יד ןעגעוו ףירנַאב א ןעבָאה רע טעװ

 ערעטלע יד ןיא ןעפורעגסױרַא ןעבָאה ן'ינושרעג ןענעוו ןעטכיר

 .עינָאלָאק רעשיסור רעזנוא ןופ רעדילנטימ

 ַא ןיא טקישענרעביא ן'ינושרעג ןעמ טָאה נרובלעסילש ןופ

 .ריביס רעטייוו רעד ןיא עמרוט

 אקירעמַא ןייק זיא ,1906 רעכמעווָאנ ןיא ,גנולצולּפ ,ךָאנרעד

 ,ןעפָאלטנַא זיא ינושרעג זַא ,עשעּפעד ַא ןעמוקעג

 -מעווָאנ ןופ "סטרעוורָאפ , םעד ןופ שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא
 : ןעבַאטשכוב עסיורג ץנַאג טימ הרוש ַא ךיז טניפעג ,29 רעב

 "? רעהַא ינושרעג טרהָאּפ ,

 ; רהיא רעטנוא ןוא
 -ַאהַאקָאי ןופ ףיש ַא ףיוא דלעה רעשידיא רעטמהירַאב רעד,

 "4? ָאקסיצנַארפדןַאס ןייק ַאמ

 -יטכיר ַא זיא עשעּפעד יד זַא ,רעכיז ןעוועגנ טינ ןענייז רימ
 יָאס יד ןופ ראטערקעס םעד ,ןע'ןַאלּפַאק .רד וצ זיא ךָאנרעד .ענ

 -נַארפ-ןַאס ןופ ,קרָאידוינ ןיא ןעּפורג ןערענָאיצולַאװער-ןעטסילַאיצ
 ןעמוקעגנָא עקַאט ןיא רע זַא עמַארנעלעט ַא ןעמוקעגנָא ָאקסיצ

 -רוט רעריביס רעד ןופ זַא ,טעדלעמעג ןעוועג ךיוא זיא סע  .ןיהַא
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 רע .טיורק ?עסעפ א ןיא טע'בנג'ענסיורא םירבח םהיא ןעבָאה עמ

 ןעסיורנ; םעד רעביא ןַאּפַאי ןופ ןןַאּפָאי ןייק ןעפָאלטנַא ןיא

 -נַארפ-ןַאס ןייק ןעמוקעג רע זיא ,(קיפיסַאּפ) "םי ןעליטש רעדָא
 "רעד קרָאיהינ טָאה רע ,קרָאידינ ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא ,ָאקסיצ

 ,1906 ,רעבמעצעד ןעטד11 םעד ,דנעווא ןיא טכיירג

 ,ןָאסרָאה ךייט םעד ןופ טייז רענעי ףיוא ,יטיס יזריושזד ןיא = |
 דאוועג םהיא ףיוא טָאה ,ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה גוצ רעד ואוו

 ,םלוע רעסיורנ ַא

 .ןעיירשעג-ארוה ענידמרוטש טימ טנענעגַאב םהיא טָאה ןעמ

 -ליוו ַא ,יירשענ רעטרעטסיינַאב ַא ,שינעּפוטש א ןערָאװעג זיא סע

 ,סטעה יד טימ שינעפרַאװ ןוא שינעגנירּפש עד

 ןעגנוי ןעטעדיילקעג ןהעש ,ןעכיוה א ןהעזרעד ןעבָאה רימ

 -ךילטלעוו םענהעש ַא טימ ,לעדרעב רעדנָאלב ַא טימ ,רעדנעזייר

 .םינּפ ןעטנעגילעטניא

 רע סָאװ לעטיה-עזייר עיורנ יד ּפָאק ןופ גידנעמהענּפָארַא

 :ןעפורענסיוא טסַאנ רעד טָאה ,ןענָארטעג טָאה

 -על ןיימ ףיוא ךיא בָאה שינעגעגַאב אוַא !ישטשירַאװָאט ---

 .טניואווענוצ טינ ךיא ןיב םינּפ תלבק אזַא וצ .טָאהעג טינ ןעב

 וצ טנענענַאב ?אזקאוו א ףיוא טניואוועג ךיא ןיב דנַאלסור ןיא

 .ןענָאיּפש ןוא ןערַאדנַאשז ןופ ןערעוו

 -םָארַאּפ) יררעפ רעד ףיוא ןהעגפיורש טזומענ ךיילנ טָאה ןעמ

 ַא ןערָאװעג זיא סע .קראי וינ ןייק םהיא טימ ןערהָאפ וצ (ףיש

 -תלבק יד ןוא ינושרענ טָאה יררעפ רעד ףיוא .שינערַאּפש ַא ,ףאלעג

 -לעה ,עסיורג יד ,קנַאב ַא וצ ןענַאלשענוצ םיוק ךיז עטימַאק םינּפ-

 סע ,ןעדיא ערעזנוא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא יררעפ ענעטכױלַאב

 .ךיוא רענַאקירעמַא ןענופעג ןעטרָאד רעבָא ךיז ןעבָאה

 סָאװ ,טכיראב םעד ןופ רעביא ךיא קורד תורוש עדנעגלָאפ יד

 : רעבמעצעד ןעט12 ןופ "סטרעװרָאפ , ןיא ןענישרע זיא
 -סיוא ןוא קנַאב ן'פיוא טלעטשענקעװוַא ךיז טָאה ינושרעג,

 -ייז רימ זַא ,רענַאקירעמַא יד ןעזייוו רימָאל ,םירבח :ןעירשעג

 ."ןערעטש טינ ייז רימָאל ;קלָאט א טימ ןעשנעמ ןענ
 פָאז רע ,ןע'ןַאהַאק .בא עסָאנעג ןעטעבעג טָאה עטימָאס יד,

 רעוו ,רענַאקירעמא יד רַאפ ןערעלקרע ןוא קנַאב ן'פיוא ןעלעטש ךיז
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 ןעוו ןוא ,ןָאטעג ױזַא טָאה ןַאהַאק עסָאנעג .זיא טסַאנ רעזנוא

 ןוא טנעמסירָאלּפַא ןא ןעכַארבעגסױא טָאה ,טגידנעעג טָאה רע

 .ןעדיא ערעזנוא ןופ יו טוג ױזַא ,רענַאקירעמַא ןופ ןעיירשעגדַאררוח

 ענהעש ַא .ענעצס עטנאסערעטניא ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד,

 -סױרַא טָאה סָאװ טכיזעג ַא טימ ,טעדיילקעג ךייר ,ןירענַאקירעמַא

 ןוא םולב ןעטיור א ךיז ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה ,גנודליב טנייצעג

 ,םהיא טעב' .ן'ינושרעג ןעבעגרעביא סָאד לָאז ןעמ ןעטעבעג טָאה

 םעד ןירענַאקירעמַא ןַא ןופ ןעגנַאפּפמע לָאז רע ,טגָאזעג יז טָאה ---

 בָאה ךיא סָאװ ,רהעז רעױדַאב ךיא ,קרָאיד-וינ ןופ םולב ןעטשרע

 .'רהעמ ןוא ןעמולב ערענהעש ןייק טינ

 :ןעועג זיא רעפטנע ס'ינושרעג

 רימ ןעלעוו טשרעוצ זַא ,עמַאד רענַאקירעמַא רעד טנַאז ,

 "סור ןעוו ,ןַאד ןוא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד טימ ןעוװַארּפס ךיז

 רעיירפ ַא ןיא ,זנוא וצ ןעמוק טעװ יז ןוא יירפ ןייז טעוװ דנַאֿכ

 .'טייקכילדניירפ רהיא ןעלָאצּפָא רהיא רימ ןעלעוו ,דנַאלסור

 ךיז גידנעגָארט .ןעיירשעג-אררוה ,ןעטנעמסידָאלּפַא רעדיוװ,

 -עג טלעדנַאװרַאפ ףיש יד זיא ןָאסדָאה םעד ןופ טיירב רעד רעביא

 ןעבָאה שינרעטסניפ רעד ךרוד .לָאה-סגנולמאזרַאפ ַא ןיא ןערָאװ

 יד ןופ ןוא סיררעפ ערעדנַא ןופ ןעמַאלפ רעדנעזיוט טלעקניפעג

 -יטש א ןעוועג רעסַאװ ן'פיוא זיא טכַאנ יד .סעדייבעג רעקרָאידינ

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו טבעוװשעג טָאה יררעפ יד .,עניהור ַא ,על

 .ןעיירשעג-אררוה טימ גידנעכליה רעדיוו ןוא רעדיוז

 רעד ףיוא ןעטײברַא סָאװ ענינייא ייז רעטנוא ,רענַאקירעמַא

 שינעביולרע ןעטעבעג ןוא טסַאנ םוצ טּפוטשעג ךיז ןעבָאה ,יררעפ

 ",טנַאה יד םהיא ןעקירד וצ

 לייט א ןעווענ זיא עכלעוו ,קיטסירעטקַארַאכ עדנעגלָאפ יד

 : רעדעפ ןיימ ןופ ןעוועג זיא ,טכיראב םעד ןופ

 -ןייפ ַא ,רעטעדליבעג ַא ,ןַאמ רענהעש ,רעגירוניפ-ךיוה א,

 קורדנייא ַאזַא -- עדריוו טימ ןוא רעטקַארַאכ טימ ,רענעניוצרע

 זיא ,טדער רע ןעוו ךילכעזטּפיוח ,טכיזעג ןייז .,ינושרענ טכאמ

 ןעניוא יד ןיא .לעכיימש ןעמענעגנא ןענולק ַא טימ ןעטכיױלאב

 ,רעדנַאלב רעד ןוא ,קורדסיוא רעשיטסירָאמוה רעכייוו ַא טנייש
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 עכלעוו ,ענימ ַא טימ ןעטכיױלַאב ןיא םינּפ רעשידיא-תמא רעבָא
 -יט ַא ןופ יא ; טייקכילביל ןופ ןוא ,עיגרענע ןופ ךייא טלהעצרעד
 ,טסולסנעבעל ןוא טייקכילטלעוו ןופ יא ,טייקטסנרע רעפ

 ַא סלַא םהיא ןעביירשַאב דנַאלסור ןופ םהיא ןענעק סָאװ יד;
 ןופ המשנ יד ןזיא ןוא טנַארפ ַא יװ ךיז טעדיילק רעכלעוו ,ןַאמ
 רעטנעכייצעגסיוא ןַא רע זיא רעלעב ףיוא .טפַאשלעזעג רעדעי
 -עג קסנימ ןיא ךָאנ רע זיא סרעדייר ?עקיסייב ןעשיווצ ,רעצנעט
 רעד ,רעטסגיטעט רעד -- גנוגעװַאב רעד ןיא ןוא ןָאיּפמעשט ןעוו
 " רעטסנידריווקרעמ רעד ,רעטסשידלעה רעד ,רעטסניהעפ

 ןעמעוו רַאפ ,ןעשנעמ-סגנוטייצ יד ןעשיווצ ןעוועג ןיב ךיא
 ןוא .ןעפיולטנַא ןייז ןופ עטכישעג יד טלהעצרעד טָאה ינושרענ
 -םיוא בָאה ךיא ןעכלעוו ,טכירַאב רעד ןענייז תורוש עדנעגנלָאפ יד
 ."סטרעוורָאפ , ן'רַאפ ןעבירשעג

 ןעמ ױזַא יו ,רוצקב ץנַאג ,טלהעצרעד טשרעוצ טָאה ינושרעג,
 רעגרובלעססילש רעשירָאטסיה רעד ןיא טרַאּפשרַאֿפ םהיא טָאה
 ןיא טרהיפענרעבירַא םהיא ןעמ טָאה רעהכַאנ יװ ןוא גנוטסעפ
 ,ריביס ,ױטַאקַא ןעטייוו ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא עווקסָאמ

 ןעמשרע םעד ןופ טרחעלקענ רימ ןעבָאה ןעפױלטנַא ןעגעוו,
 ןַאד רע טָאה -- ריביס ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ סָאװ ,גָאמ
 .ןעלטימ ענעריישראפ טריטוקסיד ןעבָאה רימ --- ,טצעזעגטרָאפ
 עכלעוו ,זייּפש יד ןעגעוו ןעטכַארט ןעמונעג רימ ןעבָאה ךילדנע
 ,ןעסָאלשַאב ןעבָאה םירבח יד .ענעגנַאפעג יד רַאפ ןָא םיירג ןעמ
 ,ןעײרפַאב ןעטשרע םעד ןעמ לָאז רימ זַא

 ךיז טניפענ ,עמרוט דעד ןעגעקטנַא ,געו טייז רענעי ףיוא,
 .עטמאעב יד ןעניואוו סע רעכלעוו ןיא ,זיוה עגישזַאטעדייװצ ַא
 טרעוו ,רעטעּפש ףיוא וצ ןעטיירג ןעטנַאטסערַא יד סָאװ ,זייּפש יד
 ןענייז ןַאד דארג .זיוה רענעי ןיא רעלעק ַא ןיא טלעטשענניירא
 רעסעפ יד .רעסעפ ןיא טיורק ןעקַאּפ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רימ
 זוה רענעי וצ נעוו ןרעביא ןעגָארטרעבירַא רימ ןענעלפ טיורס
 ןענָארט ןענעלפ רימ ןעוו ,ךילריטַאנ ,רעלעק ןיא ןעלעטשניירַא ןוא
 -לאס ןופ יִאוונָאק רעקרַאטש ַא ןעכַאװַאב זנוא טגעלפ ,רעסעפ יד
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 -נייא ךימ לָאז ןעמ ןזַא ,ןעסָאלשַאב ןעבָאה ריפ ,ןעטַאד

 .ןָאטעג ױזַא ןעבָאה רימ ןוא ,רעסעפ עזיד ןופ םענייא ןיא ןעקַאּפ

 םינ ןוא טיירב יד ןישרַא ןייא סַאפ ַא ןעמונעג ןעבָאה רימ ,

 "רעד רימ ייב טָאה יז .ךיוה יד ןישרַא ןעבלַאהרעדנָא ןופ רהעמ

 רענרעדליג רעד ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה רע) ןענַאד זיב זיולב טכיידג

 ךיא ןעו .(טעלישז ןייז ןופ ןעגנַאהעג זיא עכלעוו ,ֿפעטייק-רעגייז

 -ַאזוצ טפרַאדעג ךיז ךיא בָאה ,גינייווניא טצעזעגניירַא ךיז בָאה

 -נוא ךילקערש ןעװעג זיא סע .ןעיירד ןיא עקַאט ןעשטרָאקנעמ

 םיורק יד טוװאורּפ רעטמַאעב ַא זַא טפערט טפָא רהעז .םעװקַאב

 ןעמ םוא .רהיא ןיא דרעווש ַא ןיירַא טכעטש רע סָאװ םעד טימ

 ּפָאק ן'פיוא רימ ןעמ טָאה ,טרַא ןעזיד הוא ןענידעש טינ ךימ לָאז

 -קעװַא ןעמ טָאה רעלעט ן'רעביא ןוא רעלעט םענרעזייא ןַא ןָאטעגנָא

 "נָא ןעמ טָאה רעדעל ן'פיוא ןוא ,רעדעל קיטש עקיד ַא טניילעג

 ,טיורק ןעטָאשענ

 ןעזיוה ןיא לייוו ,דמעה ןייא ןיא ןיירַא ךיא ןיב סאפ ןיא,

 בָאה ךיא .ןעשטרָאקוצנעמַאזוצ ךיז ךילגעמנוא ןעוועג רימ טלָאװ

 יד .ןעפרַאד סע ךיא לעװ רעמָאט ,לרעסעמ ַא טַאהעג ךיז ייב

 סַאפ ןיא ןעמ טָאה .ןעמעטָא ןענעוו ןעוועג זיא ענַארפ עטסניטכיוו

 יד טגעלעגניירַא ליומ ןיא ןעמ טָאה רימ .,רעבעל ייווצ טכַאמענ

 ןענייז סעגערב ערעדנַא יד ןוא ,סעקבורט ענעמונ ייווצ ןופ סענערב

 .רעכעל יד ןיא ןעמוקעגניירַא

 -עכָאװ ַא ,טימעג ןעכילנהעוועג ץנַאג ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא,

 "עג טכערוצ ץלַא ןעבָאה ייז תעשב סָאפ ןיא גידנעגיל ,ןעניד

 טייז רעשיטקַארּפ רעד טימ רָאנ טריסערעטניא ךיז ךיא בָאה ,טכַאמ

 בָאה --- "רעדעל םעד וצ ייז ןענָאלש טציא טָא, : עגַארּפ רעד ןופ

 ןופ ייז ןעטיש טציא ןוא, --- ,גיטוקבטלַאק ץנַאג טרעלקעג ךיז ךיא

 ."טיורק יד ןָא ןעביוא

 ןעמ טָאה סָאפ יד .הירפ רעד ןיא ןיינ בלַאה ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעטַאדלַאס טכַא ןופ ךַאװ רעד רעטנוא ,ןוא ןעביוהענפיוא ךילדנע

 רענעי ףױא ,זיוה םענעי ןיא ןעגָארטעגרעבירַא דהיא ןעמ טָאה

 "עג ןעוועגנ זיא רעלעק ןעטשרע םעד ןיא ןעלעטשניירַא .סָאג טייז

 -םאַאב יד ןופ רעבייוו יד ןענייז טיורק עשירפ ףיוא ?ייוו ,ךילרעפ

 טכייליפ ייז ןופ רענייא ךיז טלָאװ ,ָאזלא .,םינלעב עסיורג עט
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 זיא רעלעק ןעטשרע םעד ןיא .טנַאה יד ןעקורוצניײרַא טלָאװרַאפ
 ןעזָאלענּפָארַא ךימ ןעמ טָאה .רעלעק רעטייווצ ַא ןַארַאפ רעֶבָא

 ,בורג עניצומש א ךאפנייא ןיא רעלעק רעטשרעטנוא רעד ,ןיהַא

 רימ ןעבָאה בורג רעזיד ןופ .וצ טינ טמוק רענייק רעכלעוו וצ
 .רעהירפ ךָאנ ןָאטענ רימ ןעבָאה סָאד .לענוט ַא ןעבָארנעגסיױא

 ןעבָאה ; רענעכָארבעצ ַא ןעוועג ייס-יוו-ייס זיא טנעמַאדנופ רעד

 ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןעבָארנעגרעדנַאנַאפ רהעמ ךָאנ רענייטש יד רימ
 ,רעטייוו ןעבָארנעג

 -לאה ַא ןייז וצ ןעמוקענסיוא סָאפ ןיא רימ זיא ןעצנַאנ ןיא;,
 רָאּפ ַא ךָאנ ןעביילב טזומעג ןעטרָאד טלָאװ ךיא ןעוו .עדנוטש עב
 רימ זיא ןעמעטִא ,ןערָאװעג טקיטשרעד רשפא ךיא טלָאװ ,טונימ
 -ַאב בָאה ךיא סָאװ ןעקורדנייא עלא טינ זַא ,רעווש יױזַא ןעוועג

 טכַאנ א טימ ךָאנ ,ןייזטסואווַאב ןיימ וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ןעמוק
 ; ערעזנוא ןופ רענייא טע'בנג'עגניירא רעלעק ןיא ךיז טָאה רעהירפ
 -עמ ןיימ טימ רעדעל יד ןעדיינש וצ ןעביוהעגנָא רעבָא בָאה ךיא
 -ַאב וצ ךימ טייברַא ןויז וצ ןעמטעג ךיז טָאה רע רעדייא לרעכ
 .ןעיירפ

 בָאה .טנעקענ טינ ךיא בָאה טנַאה יד ןעמענרעדנַאנַאפ טיירב,
 יד ךרוד ,גנולצולּפ .טינש םעניילק ץנַאג א טכַאמעג ןיולב ךיא
 ַא ןָאטעג לַאפ א טָאה ,ןעטינשענברוד בָאה ךיא סָאװ ,ןעטלַאּפש
 ,פיױמ ןיימ ןופ ןעלַאפעגסיױרַא ןענייז סעקבורט יד ןוא ,טיורק עסאמ
 בָאה גנולפייווצרַאפ ןופ ,טפול ןהֶָא ןעצנַאנ ןיא ןעבילבעג ןיב ךיא
 ,סיורא ןיב ןוא רעדעל יד ןעסירעגפיוא ,ןָאטעג ?עטש ַא ךיז ךיא

 ריפ .ןעכָארקעגכרוד עדייב רימ ןענייז ?ענוט םעד ךרוד,
 ךיז ןעבָאה ןעביוא .סמעטָא ענעטלאהעגקירוצ טימ ןעגעלעג ןענייז
 טנעקענ זנוא עדנוקעס עדעי ןעבָאה עכלעוו ,עטמַאעב טהערדעגמורא
 ,ןעלַאפרַאפ ןיוש זיא ץלַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ריס .ןהעזרעד
 -סור ןיא ןיא ,ךילנעמ טינ דנַאל ןייק ןיא זיֹא סָאװ סָאד רעבָא
 ,ןעהעג ייז זַא ,סעקינווָאנישט עשיסור ערעזנוא .ךילגעמ ָאי דנַאל
 ןענייז ןעטרָאד ןופ טייוו טינ .לעמיה םוצ ןעניוא יד ייז ןעטלַאה
 טפראדאב ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ערעזנוא טלעטשעגסיוא ןעווענ
 -קעװַא ןוא ןעביוהפיוא ךיז ןעגעמ רימ ןעוו ,לַאנגיס םעד ןעבעג
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 עבלַאה ַא .טרעהענ טינ ץלַא רעבָא ךיז טָאה לַאנגיס רעד .ןהעג

 .ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ןענעלענּפָא ױזַא רימ ןענייז עדנוטש

 ןעבָאה רימ .ןעבעגעג ַאנניס םעד זנוא ןעמ טָאה ךילדנע,

 ןעמוק געוו םעד ףיוא שטָאכ ,ןהענ ןעמונעג ןוא ןָאטעג ביוה ַא ךיז

 ייטש ַא ןעגנַאגעגּפָא ןיב ךיא .עטמַאעב יד ןופ רעטסנעפ יד סיױרַא

 -ַאטשעג ןיוש זיא ןעטרָאד .גרעב יד ןיא ןײרַא ןיב ןוא געוו לעק

 "וביס יד ןעגעלפ לָאמַא .דרעפ רָאּפ עטונ ַא טימ ןעגָאװ א ןענ

 ייז ןוא ןעטלַאהרַאפ עשיטילַאּפ ענעפָאלטנַא טלעג רַאפ סעקַאיר

 .יירט זנוא ייז ןענייז רעבָא טציא .גנורינער רעד וצ ןעבענרעביא

 ייז ןעלעוו זנוא ןעטַאררעפ רעבָא ,טלהָאצעג זנוא ייב ןעמענ ייז

 ,טינ לָאמנייק

 "עג ןיב ךיא .טנעכייצעגסיוא טכירעגוצ ןעוועג זיא ץלַא

 -ָאלטנא ךיא ןיב רעבָאטקָא ןעט27 םעד .רעכיוו ַא יו ןעניולפ

 רַאנַאנ ןיא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב רעבמעווָאנ ןעט4 םעד ןוא ןעפ

 "נוטש 96 יד ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק רעבָא לע ךיא .,ןַאּפַאי ,יקַאס

 ךימ טָאה ןעטרָאד .ףיש ַא ףיוא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעד

 -סילַאיצַאס עשיזענַאּפַאי עכילטע ןוא ,רבח רעשיסור ַא ןעגנַאפמע

 רהעז ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז טָאה גנוריגער רעזענַאּפַאי יד ,ןעט

 ָאיקָאט ןופ ,ָאיקָאט ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב יקַאסַאנַאנ ןופ .ןייפ

 .?ָאקסיצנַארפדןַאס ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא ולולָאנָאה ןיא
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 ןופ ןעטנעמָאמ עטסקרַאטש יד ןענעוו ן'ינושרעג נערפ ךיא

 -- .םיוט םוצ טיירגעג ךיז טָאה רע יו -- .ןעבעל ןייז

 .גרעבלעסילש ןיא

 םע  .לָאמ רַאּפ ַא ךָאנ ןהעזעג ן'ינושרעג טימ ךיז בָאה ךיא

 -עמלָאד סלַא טנידעג בָאה ךיא ןוא ,סרעטרָאּפער ןעמוקעג ןענייז

 ןעבָאה טלָאװעג רעבָא בָאה ךיא .םהיא ןוא ייז ןעשיווצ רעשט

 זיא סָאד ןוא ,גיוא ףיוא גיוא ,ךערּפשענ ןערעגנעל א םהיא טימ

 ןעט-13 םעד ,ןעמוקנָא ןייז ךָאנ גָאט ןעטירד ן'פיוא ןעמוקעגרָאפ

 | ,רעבמעצעד

 -ענ םהיא רַאפ ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס יד
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 עטפניפ 17 ןיא ,ּפוטס ן'פיוא ןערעמיצ עטרילבעמ ייווצ ןעננוד
 ןענופעג רעמיא םהיא טימ ךיז טָאה רַאטערקעס ןייז סלַא) וינעווע
 ; (ןיוועל ןעמָאנ ן'טימ ןַאמרעגנוי ַא --- סָאשזורק רעייז ןופ רענייא
 םהיא ןוא טייצ גָאטימ םורַא טכוזַאב ןעטרָאד ן'ינושרעג ךיא בָאה
 גנודַאלנייא יד טָאה רע .רימ טימ ןעסע ןהעג וצ ןעדַאלעגנייא
 ,פעטָאה רואווערב םעד ןיא ןירַא ןענייז רימ ןוא ןעמונעגנָא
 -ַאווירפ ַא טלעטשַאב בָאה ךיא ,ייברעד ךיילג ךיז טניפעג רעכלעוו
 ,רעמיצ-סע ןעט

 ןעגַארּפ עניימ ףיוא ןעבעגענ טָאה רע סָאװ ןעטרַאװטנַא יד
 בָאה ךיא .קורדנייא ןערעייהעגנוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה
 זיא רע ואוו ,"סטרעוורָאפ, ן'ראפ טגיטרעפעגוצ ויוורעטניא םעד
 .ןעט-14 םעד רעבמעצעד ןופ רעמונ םעד ןיא טקודדעגּפָא ןעוועג
 ָאד םהיא קורד ךיא .,סמולָאק ריפ יו רעכעה ןעמונראפ טָאה רע
 ; רעביא

 יו ךיא -- ,ןעגנַאפעגנָא ךיא בָאה --- ,ינושרעג עסָאנעג --
 -ָאמ עטסקראטש יד ןעבײרשַאב ֹוצ רימ ןעטעב ךייא לָאמ ןעזיד
 .ןעבעל רעייא ןופ ןעטנעמ

 רעד טָאה --- 1 ןעבעל ןיימ ןופ ןעטנעמָאמ עטסקרַאטש יד --
 ֿפעסיבַא ןוא סערעטניא סיורג טימ טגָאזענרעביא רענאיצולאווער
 -םיוא ,ןַאד ןוא ,טכַארטראפ סָאװטע ךיז טָאה רע .טשַאררעב'א
 :טנַאזענ רע טָאה ,ּפָאק יד גידנעביוה

 -ַאמ עלַא ןופ רעטסוויסנעטניא רעד ,רעטסקרַאטש רעד ---
 ,דייהרעטעטרַאװרענוא רָאג ,גנולצולּפ ןעוו ,ןַאד ןעוועג זיא ןעטנעמ
 -נָא רימ ןעמ טָאה ,טיוט םוצ טיירגעג ךיז ננַאל ױזַא בָאה ךיא ןעוו
 ףיוא ןערָאװעג ןעטיברַאפ זיא ?ייטרוא-טיוט רעד זַא ,טגָאזעג
 .עגרָאטַאק

 -נולקעג טָאה עכלעוו ,עמיטש ערָאלק ַא טימ טדערעג טָאה רע
 ,ןעננורעניארע ענעגייא ענייז ןיא סערעטניא טימ ןעג

 -עטש טלָאװעג טינ רהעז ךיז טָאה ן'עועלּפץַאפ רעטסינימ,
 טװאורּפעג רע טָאה ,ָאזלַא .ןעקַארשעג ךיז טָאה רע .הילת ַא ןעל
 -נעש , רימ לָאז ןעמ זַא ,עטיב ַא ןעביירשרעטנוא לעוו ךיא ביוא
 רימ ןעשנעמ ענייז לָאמ ייווצ טקישעג טָאה רע .ןעבעל סָאד "ןעק
 ןופ ייז לָאמ עדייב ,ךילריטַאנ ,בָאה ךיא .ןָאט וצ סָאד ןעדיירנייא
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 ןיב ךיא ,רעביארָאפ ױזַא ןענייז ןעכָאװ יידד .,ןעפיוטשענפ:{ ךיז

 ןעמ טָאה ןעגנעה .גנוטסעפ רעקסַאלוװַאּפָארטעּפ רעד ןיא ןעסעזעג

 רימ טעװ ןעמ זַא ,טראווענ ךיא בָאה .גרובלעסילש ןיא ןעגנַאהעג

 יד ןייז טפרַאדַאב טָאה דלַאב יװ ױזַא .,ןיהַא ןערהיפרעבירַא

 ןעמ רָאט ןעגנעה ןעוו ,?ַאכסַאּפ ןעסיורג, םעד ןופ ךָאו ?ענילייה,
 ןעטצעל םעד ןעמוקרָאפ טעװ סָאד זַא ,טנעכערעגנ ךיא בָאה ,טינ

 ןוא ,ךָאװטימ ַא ןיא ןעמוקענסיוא זיא נָאט רענעי .םעד רַאפ גָאט

 ךיז נָאט ןעצנַאנ ַא ךיא בָאה -- ,גָאטסניד --- רעהירפ גָאט ַא טימ

 םוא ,גרובלעססילש ןייק ןעמענ ךימ ןעמ טעװ טכַאניײב זַא ,טבכירעג
 ."ןעטיוט וצ ךימ ןעטרָאד ןעגְרָאמ ףיוא

 טָאה -- ? טלהיפעג ןַאד ךיז טָאה רהיא יו רהיא טקנעדענ

 ,טגערפענ רעביירש רעד

 ,לעטרעװו ַא טגָאז ןעמ .ניחור ץנַאנ טלהיפעג ךיז בָאה ךיא,

 ןיב ךיא .'קילג ַא זיא קילגנוא רעייא סיוועג ףיוא ןעסיוו וצ" זַא

 ףוס םעד בָאה ךיא זַא ,ןעננעה ךימ טעװ ןעמ זַא ןעוועג רעכיז ױזַא

 ךָאד זיא ,םעד ץוח ַא .ןפוא ןעטסנעפאלעג םעד ףיוא טרַאװרע
 זיא עיצולַאװער רעד רַאפ ןעברַאטש וצ .טינ קילגמוא ןייק סָאד

 םעד ןופ טכירעג ךָאד ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא ןוא .סיז ךילקריוו

 ךיא ,רענָאיצולָאװער א ןערָאװעג ןיב ךיא סָאװ טנעמַאמ ןעטשרע

 .טלעטשעגרָאפ טינ ךיז שרעדנַא רָאנ בָאה

 םעד וצ טניואוועגוצ גנַאל ןיוש ךיז ךיא בָאה סינגנעפענ ןיא,

 -עג טינ רימ טָאה סע ןוא ,ןעברַאטש ךיא לעװ דלַאב זא ,קנַאדעג

 -נא טינ לעסיבא ןעווענ זיא ךימ סאוו ךַאז עגיצנייא יד .,טרַא
 רעמיא טינ ןוילת םעד ךיז טינ ןעננעה רעד סָאװ ,סָאד זיא םענעג
 טרעטאמ ןעמ רעדא ,קירטש ןופ ּפִא ךיז ןעמ טסייר לָאמא ,ןייא

 -ירק טנעקעג בָאה ךיא .טקיטשרעד טרעוו ןעמ רעדייא ןָא ךיז

 -אב ךיא בָאה אלא .ןעטעבעג בָאה ךיא סאוו רעכיב עלַא ןעג

 טיט םעד ןעגעו עטרהעלעג עשטייד ןופ רעכיב עכילטע ןעמוק
 ,ןעטונימ עטצעל יד ןופ עינָאלָאכיסּפ רעד ןעגעוו ,ענעגנַאהעג ןופ
 יד ךיוה יו סיוא טנעכער רָאסעּפָארּפ רעשטייד ןייא  .וװ .ז .א

 פעטש ן'פיוא לָאז ןעמ זא ,קירטש יד גנַאל יװ ,ןייז ףרַאד הילת
 ןעניטולבטלַאק א טימ ןעזעלענ ךיא בָאה ץלַא סָאד .,ןערעוו טיוט

 ,עכילנהעוועג ץנַאנ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ יוזא ,סערעטניא



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב : 40

 לעפאט ַא ןעבָאה וצ טביולרע רימ טָאה ןעמ .ךאז ענידעכָאװ
 -יירש ןיא טייצ יד ןעגנערברַאפ ןענעק וצ םוא ,לעפירג ַא טימ
 ןעלָאמ ןוא ןעציז בור סָאד ךיא געלפ ָאזלא .ןעקעמ ןוא ןעב
 םענעי ןופ ןעגנורעלקרע יד גילדעוו םענעגנַאהעג ַא טימ הילת ַא
 ,רָאסעּפארּפ

 .ץרעמ ןעט16 םעד ,דנעווא גָאטסניד ןעוועג ָאזלא זיא סע,
 יד ןעפורסיוא טעװ ןעמ יו םעדכָאנ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא
 טעװ ,ָאד ןענייז עלַא ביוא ןהעז וצ ,עטריטסערא עלַא ןופ ןעמענ
 ןיא ןעמענ ךימ ןוא ?ירעמַאק ןיימ ןיא ןעמוקניירא רימ וצ ןעמ
 ףעטצעל ןיימ זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא /.גרובלעסילש
 ' ,טלעוו רעד ףיוא דנעווא

 -?יטש עטיוט ַא טשרעהענ טָאה ,ןעסיורד ןופ ,רָאדירָאק ןיא,
 טרַאװעג ןוא טרעהענוצ ךיז גיהור ןוא ןעסעזענ ןיב ךיא טייק
 ןעבָאה דלאב :ךילקריוו ןוא .ןעמוקניירַא ןעמ טעוו טָא-טָא זַא
 .קינלַאשטאנ ַא ןופ יו טירט ענשזַאװ -- טירט םרעהרעד ךיז
 טהעג ןעמ !ַאהַא .,רעמַאק ןיימ וצ ןעמוקענוצ ןענייז טירט יד
 ןיב ךיא גיהור יֹווװ גידריווקרעמ .טרעלקעג ךיז ךיא בָאה ! ןיוש
 טשאררעביא ןיב ךיא ןוא ,טנעפעעג ךיז טָאה ריט יד .ןעבילבעג
 בָאה ךיא ןעכלעוו ,ריציפֶא ןעקסמראדנַאשז ַא טָאטשנא .ןעראוועג
 רעד ,ןעקאס-ןעטסא ןָארַאב ןעמוקעגניירַא רָאנ זיא ,טעטרַאװרע
 .סעצָארּפ ןיימ ףיוא רעדנעציזרָאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטכיר

 סעּפע,, --- .טרעלקענ ךיז ךיא כָאה -- 4 רעהַא רע טמוק יו,
 םענעגָארטוצ ַא טָאהעג טָאה רעדנעציזרָאפ רעד ,"אמתסמ סעיינ א
 : ןהעזסיוא

 ,עמיטש ַא טימ טנַאזעג רימ וצ רע טָאה --- ינושרעג ררעח,
 ףךייא בָאה ךיא --- גנונערפיוא ןופ טרעטיצעג טעמכ טָאה עכלעוו
 סָאד ךייא טקנעש ןעמ .גנוגידַאנגַאב עטסכעהרעלַא ןַא טכַארבעג
 ."ןעבעל

 ,פהיפעג רעדנַא ןייק טָאהעגנ טינ ךיא בָאה טונימ רעזיד ןיא,
 טכיזעג ןייז .טרָאװטנַא ןעגיטפיג ַא ןעבעג ֹוצ םהיא קשח ַא יו
 קורדסיוא םענענַארטוצ ,ןעכילרעייפ ַאזַא טָאהענ רעבָא טָאה
 -על סָאד רימ טננערב סָאװ ךאלמ ַא יװ טלהיפענ ךיז טָאה רע)
 ,ךילפעה ױזַא ןעטלַאהעג טּפיוהרעביא ךיז טָאה רע ןוא ,(ןעב
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 -עג זיולב בָאה ךיא וצרעד טָאהעג טינ ץראה ןייק בָאה ךיא זַא
 : טגָאז

 .ןעטעבעג טינ בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא,

 זיא ,סױרַא זיא ןעקאס-ןעטסַא ןָארַאב יו םעדכָאנ דלַאב,

 טָאה רע .גנוטסעפ ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעמוקעגניירַא רימ וצ

 | ,טרילוטַארג ךימ
 -- .טנָאזעג ךיא בָאה -- עטיב ןייא ךיא בָאה ךייא וצ ,

 .רעדורב ןיימ וצ סעיינ יד טרינָאפעלעט

 קסנימ ןיא .רעדורב רעגרוברעטעּפ ןיימ ןעוועג זיא סָאד,

 ןייק טינ ןיא רענרוברעטעּפ רעד  רעדורב רעדנַא ןַא ךיא בָאה

 רערהַאװ ַא יװ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע רעבָא ,רענָאיצולָאװער

 -ענרָאפ רימ טָאה ןעמ רעדייא טכוזַאב ךיס טָאה רע רענריב

 .גנוגידַאנגַאב ןענעו עטיב א ןעביירשרעטנוא לָאז ךיא טנייל

 ,ןערעה טינ ןופרעד ליוװ ךיא זַא טרעהענ רימ ןופ טָאה רע ןעוו ןוא

 ךָאד זיא רע זַא ,טינ טסעגרַאפ .טדערעגוצ טינ ךימ רע טָאה

 .טינ ךיוא רע זיא שנעמ רעגננוי ץנַאנ ןייק ןוא ,רעדורב ַא טרָאפ

 טלָאװעג טלָאװ רע ןעוו ,ךילריטַאננוא ןעוועג טינ טלָאװ ָאזלַא

 ןעמונעגפיוא רעבָא ךַאז יד טָאה רע ,ןעבעל ןיימ ןעטער לָאז ךיא
 .רענריב רע'תמא ןוא ןַאמ רעדנעקנעד ַא יװ ,ווַארב

 ךיז ךיא בָאה ,סױרַא רימ ןופ זיא טנַאדנעמָאק רעד ןעוו

 גנורעדנע ןַא רַאפ סָאװ ,טלעטשענרָאפ ךילטייד לָאמ ןעטשרע םוצ

 ?ָאמ ןעטשרע םוצ ךיא ןיב ןַאד ןוא ;רָאפ רימ טימ טמסוק ָאד

 ןיא ?דנַאטשוצ ןיימ טהעטשרַאפ רהיא ,ןערָאװעג טגערעגפיוא

 ןוא ,טיוט םוצ טיירנענ ךיז ךיא בָאה ןעכָאװ יירד ןופ ףױלרַאפ

 ןוא רעכַאפנייא ליפ זיא ןעברַאטש וצ זַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא

 -וצ גידנעטשלָאפ ןעוועג ָאזלַא ןיב ךיא .טניימ ןעמ יו רעננירג

 ביילב ךיא זַא רָאנ רימ ןעמ טנָאז ,גנילצולּפ ,ָאד ןוא .,טיירנעג

 זיא רעכלעוו ,גוצ ַא ףױא טרָאפ רהיא יװ ױזַא זיא סע !ןעבעל

 ױזַא .ּפֶא ךיז רע טלעטש טיוה-רעלעה ןופ ןוא ,גנַאנ ןעלופ ןיא

 ".טלהיפעג ךיז ךיא בָאה

 -ענ רעביירש רעד טָאה -- ? זעוורענ ןעוועג רהיא טייז,

 ,טנערפ
 רעטלַאק א, -- ,טרעפטנעעג ינושרעג טאה --- "1 זעוורענ ,
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 "נַאנ יד בָאה ךיא .,ןערעטש ןיימ ףיוא טצעזענסױרַא טָאה סייווש

 .?ןעפָאלשעג טינ טכַאנ עצ

 ?? ןעצרַאה ן'פיוא ךיליירפ ןעוועג ךייא זיא,

 רֶאפ טהעטש ךייא ןעוו ,סָאד זיא דיירפ ַא רַאפ סָאװ  ,ןיינ,

 "4 ןימרעט ַא ןהָא גנוטסעפ ַא ןיא ןעבעל רעמַאזנייא ןַא
 -ייווצ םעד ןעגעוו עגַארפ רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ינושרעג ןעוו

 : טגָאזעג רע טָאה ,ןעבעל ןייז ןיא טנעמאמ ןעוויסנעטניא ןעט

 -נָא ןעװעגּפָא ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד ןעוועג זיא סָאד,

 ,גרובלעססילש ןיא ,רעמַאק ןעמאזנייא ןַא ןיא רהָאי ןעבלַאהרעד

 ךימ םעװ ןעמ זַא ,טגָאזעגנֶא גנולצולּפ רימ טָאה ןעמ ןוא

 ,גנוטסעפ רעד ןופ גנוליײטּפָא רערעדנַא רעד ןיא ןערהיפרעכירַא

 יד ןוא ָאקנעלָארפ ,ווָאזָארָאמ ,ןיטאּפאל ןעציז סע ואוו ןעטרָאד

 רהָאי ןעבלַאהרעדנָא יד .רהָאֹי 22 ראפ ןופ ןעדלעה עגירעביא

 ןיב ךיא .טײקמַאזנייא רעטולָאסבַא ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה

 ןייק בָאה ךיא .טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןעטינשעגּפָא ןעוועג

 -רעדנָא עזיד ןיא זיא דנאלסור ןיא סָאװ טַָאהעג טינ ףירנַאב

 ןעבָארגַאב גידעבעל ןעוועג ןיב ךיא .ןעמוקעגרָאפ רהֶאי ןעבלַאה

 ןיירא טמוק גנולצולּפ ,קורדסיוא םעד ןופ ןעניז ןעלופ םעד ןיא

 רָאנ םעּפע ,רעקניליואוו ַא ,רעקניטונ ַא ,טנַאדנעמָאק רעד רימ וצ

 טָאה רעמַאק ַא ןיא ןעמוקניירא ןייֵלַא רענייא .לָאמעלא יו טינ

 ןופ טײלנַאב ןייז טזומעג טָאה רע .טרָאטעג טינ ךילטנעגייא רע

 "עג רַאדנַאשז םעד רע טָאה רעבָא לָאמ ןעזיד ,ןערַאדנַאשז

 סעּפע ןיא ָאד זַא ןהעזעג ךיילג בָאה ךיא ,ןהענקעװַא ןעסייה

 | .סעיינ ַא

 לָאז ןעמ זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,טלעוּפעג בָאה ךיא,

 ןייז טעװ רהיא ואו ,עמרוט רענעי ןיא ןערהיפרעבירַא ךייא

 לעיפ רהעז ןַארַאפ זיא זנוא ייב .ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ

 ןעגידנענייש א טימ טגיילעגוצ רע טָאה --- דנאלסור ןיא סעיינ

 ."עיצוטיטסנָאק ַא ןעבָאה רימ --- םינּפ

 זנוא ןַאּפַאי טָאה אמתסמ -- טגָאזעג ךיא בָאה --- !ַאהַא,

 "! רענייב יד ןעכָארבעגנָא טוג

 ."ןעכָארבעגנָא שיטַאבעלַאב ץנאג ,ָאי,

 .טגערפעג ךיא בָאה -- "?עװעלּפדַאפ ןוא ,ונ,
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 רעיוא ןיימ וצ ןעניובעגוצ טנאדנעמָאק רעד ךיז טָאה ָאד

 :טגָאזעג ןוא

 טָאה סָאװ רעד .טקילפוצ םהיא ןעמ טָאה ךאלקיטש ףיוא

 עכילטע ןיוש גרובלעסילש ןיא טציז עבמָאב יד ןעפרָאװעג

 ,"טַאנָאמ

 , "9ןעגנַאהעג טינ םהיא טָאה ןעמ,
 ענילָאמַא יד .ָאטינ .דניירפ רעביל ןיימ ,ןעטייצ עיינ,

  ."ןעוהאי

 רימ טימ ױזַא טנַאדנעמָאק רעד טָאה ןעדנוטש רָאּפ א,

 זיא סע סָאװ ץְלַא טלייצרעד רימ טָאה רע ..טסעומשענּפָא

 ."רהָאי בלאהרעדנָא יד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -רעטנוא ן'ינושרעג רעביירש רעד טָאה טקנוּפ ןעזיד ייב

 : ענַארפ ַא טימ ןעכָארב

 ,טלייצרעד רימ טָאה ןעמ ,ינושרענ עסָאנענ ,אחרוא בנא,

 גרובלעסילש ןיא ןעוועג לָאמ עכילטע ךייא ייב זיא עװעלּפדןַאפ זַא

 ."ןעכערּפשענ טָאהעג ךייא טימ טָאה רע זַא ןוא

 -טנעעג ינושרעג טָאה -- ןעוועג טינ רע זיא לָאמ עכילטע,

 :טנערפעג ןוא ןעמוקעגניירַא זיא רע ,לָאמנייא רָאנ --- טרעפ

 * '?ןעגָאז וצ סָאװטע רימ רהיא טננאלראפ,

 ךייא -- טרעפטנעעגּפָא גנערטש ךיא בָאה --- ?ךייא,
 "! ןעגָאז וצ סָאװ טינרָאג ךיא בָאה

 טָאה ןַאד .ןעפָאלעגסיױרַא רע זיא רעט'םס'ראפ א יװ ױזַא;
 -סיורַא םהיא טלייאעגנ ױזַא ךיז בָאה ךיא םורָאװ ןעסָארדרַאפ רימ

 םהיא טימ טנַאסערעטניא רהעז ןעוועג טלָאװ סע .ןעביירטוצ

 וצ ןערעקמוא ךיז ריִמָאְל רָאנ .ךערּפשענ ןעגנַאל ַא ןעבָאה וצ

 ,סיױרַא ריס ןופ ןזיא טנַאדנעמָאק רעד ןעוו .גנולהעצרע ןיימ

 טנעמָאמ םעד לעוו ךיא .טנערעגפיוא ךילקערש ןעוועג ךיא ןיב

 ראפ טייברא ןעמ :רָאפ ךייא טלעטש .ןעסעגרַאפ םינ לָאמנייק

 ,ןערעוו םיוקמ טעװ יז ןעוו טינ סייוו ןעמ ןוא ךַאז ענילייה ַא

 זיא ניפיולרָאֿפ .ןערהָאי ןוא ןערהָאי ךָאנ ןהעגקעוַא ןענעק סע

 ,ןעטרָאד ןוא .םיורט ַא יו רהעמ טינ לאעדיא רעזנוא טכייליפ

 ןעשנעמ ןעציז ,נרובלעסילש ןיא ָאד עקַאט ,עמרוט רענעי ןיא
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 ןוא .רהָאי ניצנַאװצ-ןא-ייוצ ןיוש םיורט ןעבלעז םעד טימ
 .ןערָאװעג טכילקריווראפ זיא םיורט רעד זַא רהיא טרעה גנולצולּפ

 -ענ ןיא גנורינער יד .עיצולָאװער יד טרעקאלפ דנַאלסור ןיא

 ַא ןיא ,דלַאב ןוא .עיצוטיטסנַאק א ןעבעג וצ ןעוועג ןעגנואווצ

 ןופ םירבח עטלַא ענעי טימ ןהעז ךיז ךיא לע ,םורַא עדנוטש

 טרעטעגרַאפ ױזַא בָאה ךיא עכלעוו ,"ַאילַאװ איאנדָארַאנ, רעד

 ענענייא ןייד זַא ,ךיז ט?להיפ ייברעד .ןעבעל ןעצנַאג םעד

 ןערָאלראפ טינ ךיוא זיא טייהיירפ םס'דנאלסור ראפ טייברא

 !ןַאד טלהיפעג בָאה ךיא יו !הֶא .,ןעננַאנעג
 סָאד) רעגייז םעד יירד םוא ,םורַא ןעדנוטש רָאּפ א ןיא,

 -ניירא רימ וצ זיא (1908 ,רעבמעטּפעס ןעט18 םעד ןעווענ זיא
 ןעמענ ןעסייהעג ריס ןוא ריציפָא רעקסמרַאדנַאשז ַא ןעמוקעג
 ,ףיוה ןעסיורג ַא ןיא טרהיפענ-עכירַא ךימ טָאה ןעמ .ןעכאז ידו
 ."עמרוט רעטלַא רעד ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא

 -רעשט) אטסָארַאטס ןעטלייוורעסיוא םעד ןהעז רהיא טליוו

 ,טנערפעג ריִציפֶא רעד טָאה -- ? ענעגנאפעג יד ןופ (ןאמ
 .טנערפענ ךיא בָאה -- ? ַאטסָארַאטס רעד טציא זיא רעוו,

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- (*שטיוװָאּפרַאק,

 -ַאק ןיא ןע'שטיװָאּפרַאק וצ טרהיפעגניירא ךימ טָאה רע,
 יד ףיוא ןערעדנַא םעד רענייא ןעלַאפענפיױרַא ןענייז רימ .רעמ

 ן'כרוד ,ךיילג טָאה רע ןוא טשוקוצ ךיז ןעבָאה ריס .רעזלעה
 :ןערעמַאק ערעדנַא יד ןיא טּפאלקעג ,ןעלַאנניס טימ ,טנַאװ

 ןעמאזוצ זנוא טימ ןייז ינושרעג טעוװ םורַא עדנוטש ַא ןיא
 ,"ריצַאּפש ן'פיוא

 ן'םיוא טריפענסױרַא ךימ ןעמ טָאה םורַא עדנוטש ַא ןיא,
 ןעזָאלעג ךיז ןעבָאה ךאלדנעטרעג עֶלַא ןופ ,ןעטייז עלַא ןופ .ףיוה
 עסייו טימ ןוא ראה עסייו טימס ענעגנַאפעג רימ וצ ןעפיול

 -עג סייו סָאד ייז ןענייז גנוטסעפ רעד ןיא ,ָאד) .דרעב
 רָאנ ,ןָאט וצ טַָאהעג טינ טכער ןייק סָאד ןעבָאה ייז .(ןערָאװ
 ,ענעצס יד .ןערעטש וצ טעיימסעג טינ ייז ןעבָאה ןערַאדנַאשז יד

 "אנאב רעטסנומ-סגנודלוב ןעלַאמורב םעד ןעסָאשעג טָאה רע (*
 | .1901 ןיא ןע'ווָאּפעיל
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 -ַאב טינ טולָאסבַא ךייא ךיא ןעק ,ןעמוקענרָאפ זיא ָאד סָאװ

 -םיוא ןַא ראפ סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז טנעק רהיא  ,ןעביירש

 | ,ןעוועג ןיא סע גנוגער
 -סעד ןעלעיצעּפס ַא ?היפ ךיא רעכלעוו וצ ,רענניפ ארעוו,

 ןיוש רהיא טָאה ןעמ .ןענופעג טינ ןיֹוש ךיא בָאה ,טקעּפ

 יקסװוָאלװַאּפָארטעּפ רעד ןיא קירוצ טרהיפעגרעבירַא טָאהעג
 טזָאלעג רהיא ךיא בָאה רעטעּפש  .גרוברעטעּפ ןיא ,גנוטסעפ

 רהיא ןופ בָאה ךיא .עמרוט רעקסריטוב רעד ןופ ןעמולב ןעקיש

 טָאה ןעמ תעשב זַא ,ןעבירשענ טָאה יז .ףעירב ַא ןעמוקַאב
 ,ננוטסעפ רעקסװָאלװַאּפָארטעּפ רעד ןיא קירוצ טכַארבעג רהיא

 רעהירפ ךימ טָאה ןעמ ואוו ,רעמַאק םעד ןיא ןעסעזעגנ יז ןיא

 ןעכלעוו ,ןעמָאנ ןיימ ןענופעג יז טָאה ןעטרָאד ןוא ,ןעטלַאהעג

 .טנַאװ ן'פיוא טצירקענפיוא בָאה ךיא

 םעד טעטרַאװרע בָאה ךיא ןעוו ,ךַאז עטסכילקערש יד,
 עכלעוו ,ןערעטלע עניימ ןענעוו קנַאדעג רעד ןעוועג זיא ,טיוט
 טלָאװעג ייז טָאה רעדורב ןייס .זדָאל ןיא טציא ןעניואוו

 ןיימ ראפ ןהעז רימ טימ ךיז גרוברעטעּפ ןיא ןעגנערברעבירַא
 רעד יװ םעדכָאנ זילב .,ןעזָאלענוצ טינ רעבָא בָאה ךיא .טיוט

 רעטָאפ ןיימ טימ ךיז ךיא בָאה ,ןערָאװעג טרעדנעעג זיא ?ייטרוא
 ךימ טָאה רע .ךערּפשעג ןעגנַאל ַא טַאהעג ןעבָאה ריס .ןהעזעג
 ,"ןענַאטשרַאפ טוג



 .לעטיּפַאק רעטנעצפופ

 יד ןופ עכילטע ןוא דעטײברַאטימ יד ןופ עכילטע
 | ."םרושטיפ,

4 

 - .שטיוורוה קיזייא קחצי

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייקכילנעזרעּפ עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא
 ןעועג ןיא ,ןערהָאי ענעי ןיא "סטרעוורָאפ , ןיא טגילײטַאב ךיז

 טנַאקַאב ןיוש זיא רעזעל רעד ןעמעוו טימ ,שטיוורוה קיזייא קחצי
 רע .(490 שזדייּפ ןוא 177 שזדייּפ) דנַאב ןעטירד םעד ןופ
 ,ןוא זנוא ייב ןעשנעמ עטסטעדליבעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 עגיטכיוו ַא ןעווענ רע זיא ,ןעלקיטרַא עזעירעס ןופ רעביירש סלַא

 ןענָאז וצ סָאװ טאהעג טָאה ,טסואוועג ךס א טָאה רע .טפַארק
 -ניא ,ןערָאלק ַא ףיוא טקירדעגסיוא ןעקנַאדעג ענייז טָאה ןוא
 -נָא טשרע רע טָאה שידיא ןעביירש .רעגייטש ןעכײרסטלַאה

 שידיא ןייז רע טָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא ,אקירעמַא ןיא ןעגנַאפעג
 ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןעבַאטשכוב עשיניײטַאל טימ ןעבירשעג

 ןייז ןיא רעבָא ,תיבףלא ןעשידיא םעד ןעביירש טנרעלעגנסיוא
 ןעשידיא ןע'תמא םעד טּפַאכעג טינ לָאמנייק רע טָאה טפירשדנַאה

 יג א יו, ןעהעזסיוא טגעלפ טּפירקסונַאמ ַא רענייז ."טינש,
 ףָאנ ןעװעג רעבָא ןיא אמוג ךַארּפש יד ."שידיא טביירש
 ,ליּפשייב םֹוצ ,ןעביירש רימ .ןעמעלַא זנוא ייב יװ רעשידיא

 ןיא ייברעד ."טעכיוא, ןעכיורבעג אקוד טנעלפ רע ןוא ,"ךיוא

 רעד יוו יֹוזַא ,עינָאריא ףיוא שינערעהוצנֶא לעקיטש ַא ןעוועג
 .שימָאק ןעמוקעגסיוא םהיא טלָאו ןעביירש רעשידיא רעצנאנ

 ןייז וצ טניואווענוצ גידנעטשלָאפ ךיז רע טָאה רעבָא רעטעּפש

 ייב ךיז טָאה סע ןוא ,ןעכַארּפש עלַא יו ךארּפש ַא סלַא שידיא
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 ןעזיד ףיוא .ַאזַא ליטס רעניטראנעגייא ןַא טייברַאענסיױוא םהיא

 עטסזעירעס יד ןעגעוו ןעקנַאדעג ענייז ןעקידדסיוא רע טגעלפ ןושל

 .םינינע עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ

 טייצ עננַאל ַא רע טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאפ רעד וצ

 עניטכיוו ענייא ןיא סרוקיּפא ןַא ןעועג זיא רע טננַאלַאב טינ

 רעשיטילָאּפ רעצנַאג רעד ןיא ךיוא ןוא םזיסקרַאמ םעד ןופ ןעלייט

 ,שסילַאיצַאס ַא ןעוועג ךָאד רעבָא זיא רע .רערעזנוא םַארנַארּפ

 ,םייהרעד ןופ רענָאיצולָאװער ַא

 "סטרעוורָאפח ן'ראפ ןעביירש ןעמונעג ךילטנעגייא טָאה רע

 ךיא ןעוו .גנוטייצ רעד וצ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא רעדייא ךָאנ

 טייצ עגנַאל ַא ךיז רע טָאה ,רָאטקַאדער ןעוועג רעדיװ ןיוש ןיב

 ,גנודאלנייא ןיימ ףיוא ,רע טָאה ןַאד .ןָאטגנישַאו ןיא ןענופעג

 ףעירב, ןעכילטנעכעוו ַא "סטרעוורָאפ , ןיא ןעביירש ןעמונעג

 ,"ןָאטננישַאװ ןופ

 "יסור רעטשרע רעד ךָאנ ,1906 ןופ גנילחירפ ןיא ,רעטעּפש

 עגינייא ראפ ןערָאװעג ךילגעמ זיא סע ןעוו ,עיצולָאװער רעש

 רע טָאה ,םײהַא ןערעקוצמוא ךיז ןערענָאיצולָאװער ענעפָאלטנַא

 עננוי ענייז ןיא טָאה רע ואוו ,קסנימ ,םייח עטלַא ןייז טכוזַאב

 "היפ רערענָאיצולַאװער סלַא עלָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג ןערהָאי

 -רַאפ ןעטרָאד יא רע .,רוד ןעגנוי ןעטרידוטשעג םעד ןופ רער

 וצ םאדידנַאק ַא ןעוועג ראנָאז זיא ןוא טייצ עשביה ַא ןעבילב

 .ןערָאװעג טלהעוורע טינ זיא רע ,אמוד רעד

 "רָאפ, ן'ראפ רע טָאה ,דנאלסור ןייק גידנערהָאפפ ,געוו ןופ

 ,ךָאנרעד ןוא ,"סנעוורעטנוא ןופ ךאלעווירב , ןעבירשעג "סטרעוו

 ןעטייברא וצ טצעזעגטרַאפ רע טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ."סטרעורָאפ ,, ןיא

 ,טַאהענ םהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג ַא קנעדענ ךיא

 םהיא בָאה ךיא .עזייר ןייז ןופ טרהעקענמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 ןיא ןעמוקעג ןיא רע עכלעוו טימ ןעלהיפעג יד ןעגעוו טנערפעג

 .רהָאֹי ןהעצכעז ןופ טייהנעזעוװּפָא ןַא ךָאנ טדָאטש-סטרובעג ןייז

 בָאה ךיא .ןעניז ןיא ןעגעלעג גידנעטש רימ זיא ןינע צזַא
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 ןוא ;אנליו ןיימ ךָאנ ןעקנעב וצ טרעהעגפיוא טינ ?ָאמנייק
 ,ןעוועג אנקמ םהיא ךיא בָאה ,קסנימ ןייק ןערהָאפעג זיא רע ןעוו

 ךיז טָאה רע ױזַא יו טלייצרעד רימ רע טָאה רעפטנע סלא
 -ָאמַא ןופ דניירפ עטסטנעהָאנ ענייז ןופ םענייא טימ טנעגעגַאב
 ,ַאזַא םענייא רָאנ ןענופעג ךילטנעגייא טָאה רע .ןערהָאי ענגיל
 ךיז טָאה סע  .עמירַאװ א ןעועועג זיא שינענעגַאב יד ןוא
 ץנַאנ ןעבילבעג ןיא ייז ןעשיווצ זַא ,טלהיפרעד דלַאב רעבָא
 רענעי ןיא רהֶאי ןהעצכעז יד ןיא  ,סעכילטפאשניימעג גינייוו
 ןַא ןיא שטיוורוה ןוא ,טלעוו ןייא ןיא ןערָאװעג ןעניוצעגניירא
 ,ןעטפאשטנַאקַאב עיינ טלעקיווטנע טָאה רעססנימ רעד ,רערעדנַא
 קחצי ןענייז עכלעוו ,ןעסערעטניא עיינ ,ןעטפַאשדניירפ עיינ
 ,רמערפ ןעוועג ן'קיזייא

 וצ ןעבילקעג ךיוא ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טייצ עצרוק  ַא
 א ףױא ןעװעג ןַאד ןיא יורפ ןיימ .דנאלסור ןייק ןערהָאפ
 ןיוש ךימ ןעבָאה ייז ןוא ,וועיק ןיא עילימַאפ רהיא ייב ךוזַאב
 רעביא ,דנַאטשמוא ןַא טכַאמעג רעבָא ךיז טָאװ סע .טעטרַאווהע
 ,ןערעוו טגיײלענּפָא טזומעג טָאה עזייר ןיימ ןעכלעוו

2 

 ,דלעפנעזָאר םיררָאמ

 טניז ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,רעטייבראטימ יד ןעשיווצ
 .טעאּפ רעד ,דלעפנעזָאר סיררָאמ ןעוועג זיא ,ןערהעקקירוצ ןיימ
 ,"ננוטייצ רעטייברא, רענילָאמַא רעזנוא ןיא ןעביירש טגעלפ רע
 ןעפאשעג טָאה רע עכלעוו ,רעדיל עלא ןענישרע ןענייז ןעטרָאד
 ךָאנרעד ,(280 שזרייּפ ,דנַאב ןעטירד חעז) 1891 ןוא 1890 ןיא
 עשיסקָארָאטרָא טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רהָאֵי עכילטע רע זיא
 -ָאטרָא ןא ןיא ןעביירש טּפָא רע טנעלפ ןעטרָאד ,ןעגנוטייצ
 טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעדיל ןעטלעז טינ ןוא טסיינ ןעשיסקָאד
 זיא 1901 ןיא .זנוא ןופ ןוא םזילַאיצָאס םעד ןופ קזוח טכַאמעג
 טָאה רע ."טאלב-דנעבא , רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןיירַא רע
 -רדנ 8 טימ ןוא ,דילדיתאטח עגידרעייפ ַא טימ ןעֶננַאפעגנָא
 ןעּפ ןייז ןעטכענקרַאפ טינ רהעמ, ןיוש טעװ רע זַא ,גנורעלקרע
 טרעהעג ,קלָאפ ןופ דניק ַא זיא רע זַא ,"ןעטסילַאטיּפַאק יד ייב
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 רעבָא ךיז טָאה רע .ןעביילב רע טעװ קלָאפ םייב ןוא קלאפ םוצ

 -סורַא רעטשרע ןייז ןוא ,"טאלבעגַאט , םוצ טרהעקענמוא דלאב

 דיל עטרעטסיינַאב ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג ןַאד זיא טירט

 .רעטייבראטיס עטסניטכיוו יירד ןוא רָאטקַאדער רהיא ראפ

 טָאה ,סַאג ן'פיוא טנעגענַאב ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,לָאמנייא

 ןעטסילַאיצַאס יד וצ רעמיא טהיצ םהיא זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ וע

 ןעלעװ טלָאװ רע זַא ןוא ,רעטייברא עטריזינאגרָא יד וצ ןוא

 ךיא .1904 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,"סטרעוװרָאּפ , ןיא ןעטייברא

 הטרח ןייז .טסנרע ןעמונעג טינ ךילריטַאנ גנורעלקרע ןייז בָאה

 ןענארפ עלַאיצַאפ רעדא עשיטילָאּפ ןעגעוו טקנוּפדנַאטש ןייז ןוא

 ןיא רע .טייקמאזקרעמפיוא ןייק ןעקנָאשעג טינ רענייק טָאה

 ןעכלעזַא סלא זיולב ןוא ,טעָאּפ רעד דלעפנעזָאר סיררָאמ ןעוועג

 ,רעליּפש-לעדיפ רעטבַאנַאב ַא -- טכארטַאב םהיא ןעמ טָאה

 םינוגנ ײלרעלַא ןעליּפש טנעמורטסניא ןייז ףיוא ןעק רעכלעוו

 .תונותח יײלרעלַא ףיוא ןוא

 "טנַארַאפמוא ,ןעניניזטכייל ַאזַא זַא ,טביולנעג בָאה ךיא

 ; ןערילָארטנַאק ןעמ ףראד טנַאלַאט ַאזַא טימ ןעשנעמ ןעכילטרָאװ

 זיא רע .לענילפ רעזנוא רעטנוא ןעמענ םהיא ןעפרַאד רימ זַא

 ךױא רָאנ ,ןעדיא ןעשיווצ רָאנ טינ טמהירַאב ןעוועג ןאד ןיוש

 ןעגנאפעגנָא ןיוש ןעמ טָאה ןעטבידעג ענייז .ןעטסירק ןעשיווצ

 .ןעכַארּפש ענעדיישרַאפ ףיוא ןעצעזרעניא

 ַא ןעכַאמ ןעגעװ ענַארפ ןייק ןייז טנעקעג טינ טָאה ןַאד

 עלַא .ןילַא ךיז ןערַאנ רעדָא םלוע ן'פיוא קורדנייא ןעשלַאכ

 טגַאלַאט ןייז יא טסואוועג ןעבָאה עלַא .טנעקעג םהיא ןעבָאה

 טנעה ערעזנוא ןיא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא .,רעטקַארַאכ ןייז יא

 .ךיורבעג רעניטכיר רעד ןערעװו טכאמעג טפארק ןייז ןופ טעוו

 ערַאברעדנואװ ןייז ןעװו ,ןעדָאש ַא ןעװעג טושּפ טלָאװ סע

 .ןעקעווצ עשיטַאּפמיסנוא ףיוא ןהעג ןערָאלרַאפ לָאז גנובַאנעב

 ןיא סע ןעסָאנענ יד רַאפ טקירדענסיוא סָאד בָאה ךיא

 ךיא .עפרַאש ןייק טינ רעבָא ,טייהנעדיישראפ-סגנוניימ ַא ןעוועג

 ,.ןעמונעגניירא םהיא בָאה

 ױזַא ,עזָארּפ ןיא ןענָאטעילעפ ןעבירשעג זנוא רַאפ טָאה רע
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 ןיא ייז ןיא סעליפ םגה ,ןענָאטעילעפ ענייז ,ןעטכידעג יו טונ
 עלופטנַאלַאט ךס א ןעטלַאהטנע ןעבָאה ,היֹור ןוא וויאַאנ ןעוועג

 -ָארעג ַא ױזַא ָאד ,רָאמוה לעקיטש ןעקרַאטש א ָאד :ףָאטש

 ףירגנַא ןעגיטפינ ַא לָאמַא ,לעדליב ַא לָאמַא ,לעטרעוו םענעט

 רערהעמ ןערילָארטנָאק טפרַאדַאב ןעמ טָאה ענייז ןעפירגנַא עזיד)

 ן'טימ טיטעּפַא ןערַאבטַאזנוא ַא טאהעג טָאה רע םירָאװ ,ץלַא יוװ

 ראפ טכארטַאב טָאה רע סָאװ יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז רעדעפ

 ,(םיאנוש עכילנעזרעּפ ענייז

 "ער רעד ןיא זנוא ייב ןעביירש טפָא רע טנעלפ רעדיל יד
 ןעצעז ,ןעמוקניירַא רע טגנעלפ ,ליּפשייב םוצ ,נָאטיירפ ,עיצקַאד
 .ןעזרעפ ענייז ןעיוב ןעמענ ןוא שיט םעניײמעגנלַא םעד ייב ךיז

 םוצ ןעגניױבענּפָארַא רָאה ּפָאק רעטלעזיירקעג ,רעצרַאוװש ןייז טימ
 -םיוא רעשירעסַאפרַאפ ןופ טיור-דנעהילג ןעקַאב יד טימ ,ריּפַאּפ
 "רעטעמ , םעד ןעלהעצ ,ןעטכַארט ,ןעציז ױזַא רע טנעלפ ,גנוגער

 -- טייצ גינייוו ץנַאנ ןיא --- זיב ,ןעביירש ןוא רעגניפ יד ףיוא
 ,רעמונ ןעגיד'תבש ן'ראפ טכידעג ןייז ןערעוו גיטרַאפ טנעלפ

 ןעמענ ןוא ?רעמיצ ןיא רימ וצ ןעמוקניירא רע טנעלפ ןַאד

 .קנואוו ַא רימ וצ עלייוו עלַא רע טנעלפ ייברעד ,ןעזעלרָאפ סָאד
 ןיא רימ ןעקוקניירא ,ןעניוא עצהאוװש עניילק ענייז טימ ןָאט

 ךיז ןעבָאה סנערעטש ערעזנוא זיב טעמכ ,ןיירַא ןעניוא עניימ
 ן'רַאֿפ ּפַאכ ןעפייטש ןעזעוורענ א רימ ןעבענ ןֹוא ,טרהירעגנָא
 ?תמא טינ ,גיניופיט, :ןעירשעג טלָאװ רע יוװ ױזַא ,םירָא
 "? ךייא טלעפענ יו ,יד ןוא ? אה ,חרוש ענעטָארעג ַא

 ,ןעוועג ןעלעפעג ןייֵלַא םהיא זיא הרוש יד רהעמ סָאװ ןוא |
 גייז ןָאט טנעלפ רע סָאװ ּפוצ רעד ןייז טנעלפ רעקרַאטש ץלַא

 ,םירֶא ן'ראפ רערעהוצ

 ריל ןייז ןופ קנַאדעג רעד זַא ,ןעכַאמ ךיז טנעלפ לָאמַא
 רעדָא ;רענעטָארעג ןייק טינ םתס רעדָא ,רעשלַאפ ַא ןעוועג זיא
 ןיא ןעטייוצ א ןוא זרעפ ןייא ןעשיווצ זַא ,ןעפערט טנעלפ סע
 ךיא נעלפ לַאפ ַאזַא ןיא ,ךורּפשרעדיװ רעדנענאלש ַא ןעוועג

 טגעלפ רע ןוא ,רעלעפ םעד ףיוא ןעכַאס םַאזקרעמפיוא םהיא



 401 "םרושטיפ, עבולטע ןוא רעטייברַאמומ עכולטע

 טנעלפ רע רעדָא ;ןעטכיררַאפ סָאד ןוא ןעצעז ךיז ךיילג

 .קנַאדעג םענעזיוועגנָא םעד טיול ,טכידעג רעדנַא ןַא ןעביירשפיוא

 םהיא זיא ןעביירש .ןעגניד טינ לָאמנייק ךיז טנעלפ רע

 רעדעפ יד ןעטלַאהעג טָאה רע ןעוו ןוא ;טכייל רהעז ןעמוקעגנָא

 .ַאזַא יצ ,ַאזַא יצ ,דליב ַא טלעטשענרָאפ ךיז רע טָאה ,טנַאה ןיא

 .םייבראעג טָאה עיזַאטנַאפ יד .סנייא ץלַא ןעוועג זיא םהיא

 ק נַא ר ע ג ם ע ד רע טָאה ,ןעבירשעג טָאה רע תעשנ

 "והפ רע ד ףיו א ןוא ,ןענױא יד רַאפ יװ ןהעזעג

 ןעמ ןַא טרעהעג רע טָאה .טביױלגעג םהיא ןיא רע טָאה טונ

 עיזַאטנַאפ ןייז ןיוש טגעלפ ,טרעקרַאפ טקנוּפ ןעגָאז ּרָאנ ףרַאד

 רע ןוא ,"לַאדעמ םעד ןופ טייז ערעדנַא, יד ןעלָאמ ןעמענ

 .טייז עטשרע יד רעהירפ יו לעה ױזַא טקנוּפ ןהעז רהיא טנעלפ

 -םיוא ןעװעג רע זיא ,ןעּפַאש ןיא ןעט?ַאהעג טָאה רע תעשב

 טימ טינ ןוא ,ןעקנאדעג טימ טינ טקנעדעג טָאה רע גיטכיר

 טימ רָאנ ,קילג ןעכילשנעמ ,תמא ,רשוי ןופ ןעלהיפעג עטצעזענ

 -- ןעלתיפענ ענַאטנעמָאמ טימ ןוא עיזַאטנַאפ רענַאטנעמַאמ א

 .ןעלהיפעג םתפ

 ,טנעמַארעּפמעט ןעזעוורענ ןעדנעמַאלפ א טַאהעג טָאה רע

 וצ טייקגיהעפ ַא ןהֶא טולָאסבַא ןוא גנודליב גינייוו רהעז טימ

 ,ארמג לעסיבַא טנערעלעג לָאמַא טָאה רע .גנוניימ א ןעבָאה

 לָאמַא .שטייד ןעזעל טנעקעג ןוא שיאערבעה ?עסיבַא טנעקעג

 דנַאנַאכָאנ עדנוטש עבלַאה א טרימַאלקעד רימ רַאפ רע טָאה

 טעמכ רע טָאה גנודליב ױזַא רעבָא ,"עקָאלנ, ס'רעלליש ןופ

 ,טלעקיווטנענוא ןוא דנעסיוונוא ןעוועג זיא רע .טאהעג טינרָאנ

 ןענייז ייז .רעדיל עשילגנע ענינייא ןעבירשעגנָא רע טָאה רעטעּפש

 .ןהעש ןעמוקענסױרַא רעבָא ןענייז ייז ,רעווש ןעמוקעגנָא םהיא

 עזואּפ ַא טימ) ןהעצ רהָאי א טייבראעג זנוא ייב טָאה רע

 ,אּפָארייא ןייק עזייר ַא רעביא רעטעּפש ןוא ,טייהקנארק בילוצ

 טימ ןוא דובכ טימ ןעמונעגפיוא םוטעמוא םהיא טָאה ןעמ ואוו

 ןעבָאה רימ לייוו ,(1913 ןיא) זנוא ןופ קעווא זיא רע ,(דַארַאּפ

 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,סעקַאטַא עדליוו ןעקורד וצ טגאזטנע ךיז

 .לאטראווק ןעשידיא ןופ ןעטייקכילנעזרעּפ ענעדיישראפ ףיוא
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 .ןוָאנַארַאב .מ

 ן'ווָאנַארַאב .מ ןעדַאלעגנייא ךיא בָאה 1906 ןופ גנאפנָא ןיא
 ןערָאװעג טנָאמרעד זיא רע ."סטרעוװרַאפ, ןיא ןעטייבראוצטימ
 998-997 טעשזרייּפ) דנאב ןעטירד םעד ןיא ןעלעטש ייווצ ןיא
 -וכעד יד ןופ טלײטענּפָא ךיז ןענָאה רימ ןעו ,(412:411 ןוא
 -ךָאפ  םעד טעדנירגעג ןֹוא ?טא?ב-"דנעבא , רעייז ןוא ןעטסינָא
 ."טאלבידנעבא  םייב ןעבילבעג רע ןיא ,1897 ןיא "םטרעוו
 ,שנעמ-?הק ןייק טינ ,שנעמ רענעגיוצעגקירוצ ַא ןעוועג זיא רע
 טנעלפ ןעגנולמאזראפ ףיוא ןוא ,ןעוועג טינ רע זיא רענדער ןייק
 ערעזנוא ןיא רע טָאה ,ָאזלַא .ןעטלעז רהעז ןהעז םהיא ןעמ
 ןעיטאּפמיס ענייז .ןעמונעג טינ ?ײטנַא ןייק ןעטיירטש-ייטראּפ
 ןיא טָאה רע ןוא ,"טַאלב-דנעבא, םעד טימ ןעוועג רעבָא ןענייז
 .ןעבירשעג םהיא

 טינ ןעטיירטש עשיטילָאּפ ערעזנוא ןיא ךיז טָאה רע ביוא
 רע טָאה ,רעכוזַאב-גניטימ סלַא רעדָא ,רענדער סלַא טשימעג
 ן'טימ לײטנַא ןעמענ וצ ןעביוהעגנַא זייווכעלסיב ייז ןיא רעבָא
 ןיא ,ןענָאטעילעּפ טקורדעג "טאלב-דנעבא, ןיא טָאה רע .רעדעפ
 .עיציזָאּפָא רעזנוא ןופ רערהיפ יד טריקַאטַא טָאה רע עכלעוו

 ,פיטס ןערָאלק ןעגידריווקרעמ ַא טימ ןעביירש טנעלפ רע
 יד .רָאמוה ןעדנעדיינש ַא טימ ןוא ,ןעצַאז עטסעפ ,עצרופ טימ
 זיא רע .םשור ַא ןעכַאמ ןענעלפ ענייז ןענָאטעילעפ עגיזָאד
 עקַאטַא ןייז טגעלפ טפָא רהעז .רעקיריטַאס רענערָאבעג ַא ןעוועג
 .זיּפש א יװ ףרַאש ,ץיוו ןעלענינירַא ןַא ןעטלַאהטנע

 טָאה ,1895 ןיא ,אקירעמַא ןייק טרירגימיא טָאה רע םניז
 עיסעפָארּפ ןייז טָאה רע .טסיטנעד ףיוא טרידוטשעגסיוא רע
 טָאה קשח ןייק .קיטקַארּפ עטוג ַא טלעקיווטנע ןוא טריציטקסַארּפ
 א ןעװעג זיא רע .טאהעג טינ לָאמנייק רעבָא רהיא ןוצ רע
 רע זיא ןערהָאי רעניצכַא יד ןיא) רעטרידוטשעג ַא ,שנעמ-ךוב
 ,רענעזעלַאב א ןוא (טעטיסרעווינוא רעװַאקרַאכ םעד ןיא ןעוועג
 ןעביירש ןוא ,ןענעייל ךס א ןעדנוטש עיירפ ענייז ןיא רע טנעלפ
 ,"טאלב-דנעֿבא  םעד רַאפ ןעלקיטרַא ענייז
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 ףמַאק רעיינ רעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטעּפש

 רע טָאה -- "םורוגנעק, יד ןופ ףמַאק רעד -- ןע'נָאילעד ןעגעג

 זיא "סורעגנעק, ירד וצ רעבָא .ןעזָאלראפ "טַאלב-דנעבא , םעד

 רעייז טעדנירגעג ןעבָאה ייז ןעו ןוא ,ןענאטשעגוצ טינ רע

 .ןעמונעג טינ לייטנא ןייק רהיא ןיא רע טָאה ,"גנוטייצ-סקלָאּפ ,

 .גנוטייצ ַא ןהֶא ןעבילבעג ןיא רעדעפ עלופטנַאלַאט ןייז

 בָאה ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ןעוועג קירוצ ןיוש ןיב ךיא ןעוו

 -טימ ןעטרעװסנעשניוו ַא סלַא םהיא ןענעו טכארטעג טפָא ךיא

 .רעטייברא
 ענייז ןיא .ןהעזעג טאהענ טינ גנאל ןיוש ךיז ןעבָאה רימ

 ן'פיוא ןוא עיציזָאּפָא רעזנוא ןופ רערהיפ יד ןענעג סעקַאטַא

 ןעפיירגנָא טנעלפ רע .ןעזָאלכרוד ךימ רע טנעלפ "סטרעוורָאפ ,

 םעד ןעזָאלראפ בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,ךימ רעסיוא ןעמעלַא

 םירָאװ ,ךילריטַאנ ןעוועג סָאד זיא ,(1897 ןיא) "סטרעוורָאפ,

 עיציזָאּפָא רעד ןיא גיטעט ןעוועג טינ רהעמ ןיוש ךיא ןיב ןַאד
 -עגנֶא טינ רעבָא ךימס טָאה רע .ללכב גנוגעװַאב רעד ןיא ןוא

 אי ךָאנ עיציזָאּפָא רעד ןיא ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד וליפא ןעפידנ

 .גיטעט ןעוועג

 ,ןערעגַאל עכילדנייפ ייווצ וצ טרעהעג ןעבָאה רימ --- ךָאד
 .ןערעדנַא םעד ןופ רענייא טדמערפעגּפָא ןעוועגנ ןענייז רימ ןוא

 רעדיו ןיב ךיא ןעו .טנעגעגַאב טינ לָאמנייק ךיז ןעבָאה רימ

 ןהֶא ןעוועג זיא רע ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער ןערָאװעג
 רַאפ ןעביירש ןעטעב וצ םהיא טרַאנעג ךיא בָאה ,גנוטייצ ַא
 טנעקענ טינ רעבָא ןעבָאה "ןעטסיסטרעוורָאפ, ערעדנַא יד ,זנוא

 ייז ייב זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,ןעלַאפנָא עזָאלמרַאב ענייז ןעסענרַאפ

 ,ףירט ןעוועג

 -ענ טָאה יז ןוא .עשיטילָאּפ-ךייר ַא ןעוועג זיא האנש יד

 ףיוא ןעכַאמ טגעלפ רע סָאװ ,סעקַאטַא עגיטפינ יד ןופ טמַאטש

 טסכעה ַא ןוא טסילַאיצַאס רעיירט ַא ןעוועג זיא רע .דצ רעזנוא

 ַא רעבירַא זיא סע ןעװו ,ָאזלַא .ןַאמ רעלעכָאנ ןוא רעכילרהע
 ןיא טייקרעטיב עטלַא יד זַא טביולנעג בָאה ךיא ןוא ,רעיפ רהָאי
 ןעבירשעג םהיא ךיא בָאה ,ןערָאװעג טכַאװשענּפָא לעיפ ןיוש

 ךיז ןעבָאה ריס .1900 לירּפא ןיא ןעוועג ןיא סָאד .ףעירב ַא
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 ןיא רעטייב-אטימ ַא ןערָאװעג זיא רע ןוא עפַאק א ןיא ןהעזעג
 ןעט51 םעד ןענישרע זיא לעקיטרַא רעטשרע ןייז .."סטרעוורָאפ,
 : .לירּפַא

 -ַאב .טכַארבענפיוא ןעוועג ןענייז ןעסָאנעג יד ןופ עליפ

 ןעוו .םישעמ ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע !"סטרעוורָאפ , ןיא ווָאנַאר
 סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טלָאװ "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאפ , יד

 רעד טימ גנודניבראפ ןייז טלָאװ ,טפַאשרעטייבראטימ ןייז ןעגעג
 רעבָא ןיא סולשַאב אזא .,ךילנעמנוא ןעוועג ךילריטַאנ גנוטייצ

 .ןערָאװעג ןעמונעגנָא טינ
 טָאה רע ,נגיסעמלענערנוא ןענַארטעגייב רע םָאה טשרעוצ

 לָאמ ייווצ ,ניסעמלעגער ןעביירש וצ ןעגנַאטעגנָא דלַאב רעבָא

 ןענעוו ןעוועג זיא ןעלקיטרַא עטשרע ענייז ןופ רענייא .,ךָאו א
 ףיוא אקירעמַא ןיא ןעוועג ןַאד ןיא רעכלעוו ,יקרָאנ םיסקַאמ

 (*.ךוזַאב םענערָאװעג לענָאיצַאסנעט ,ןעטמהירַאב ןייז
 עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא ןערָאװעג ךיילנ זיא ווָאנַארַאב

 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרא עדנעצנעלנ ענייז .זנוא ייב ןעטפערק
 רע ןעמעװו ןעגעג ,יד .טעטירַאלוּפָאּפ ןיא ןעסקַאועג ןענייז

 ןערעו ןענעלפ ,ץיוו ןעפראש ןייז טימ ןעטסעמרַאפ ךיז טנעלפ

 םוקילבוּפ-עזעל םענײײמענלַא םעד ייב .ענייז םיאנוש ערעטיב

 ןומ רַאנָאז עליפ ןוא ,רעגנייהנא ךס ַא ןענואוועג רע טָאה רעבָא

 ןענעלפ ,ןעפיירגנא טנעלפ רע עּפורנ רעדָא ייטראּפ סנעמעוו ,יד

 ןוא ןעזעל -- סערעטניא ןעטספיט ן'טימ ןעזעל ךיוא םהיא
 .רעטרעווךעטש עניציוו-ניטפינ ענייז ןופ ןעכַאל גידנעליוו-טינ
 ןעדנובראפ ןעוועג ננוטייצ רעזנוא טימ רע זיא רהָאי ןהעצטכַא

 ,ןעט24 םעד רעבמעווָאנ ןעברָאטשעג זיא רע) טיוט ן'זיב ---
4) . 

 ץַאז ַא םענייז רעטנוא ןעמוקסיוא זנוא טנעלפ ןעטלעז טינ

 יד וַא ,טכולטנעפערַאפ טָאה "דלריָאװ , גנומויצ רעקרָאו-זונ וד (*
 זוא ,ןעמוקעג ויא רע רעכלעוו טימ ,ַאװעיירדנַא ןירעליּפשיוש עשיסור
 .מריטָאקיַָאב ייז ןעלעטָאה יד ןעבָאה ןַאד ןוא ,וורפ עכילצעזעג ןייז טינ
 -לעטומ ַאזַא טלָאװ טנויה .טלעװ וד טכָאקעג טָאה עטכישעג רעד טימ
 -עמייוו ןוא םגה ,ןעוועג ךילגעמנוא קרָאו-וונ ןוא טָאקיָאב רעשרעמלא
 .ןערוסַאּפ טנעקעג ךווא טנווה סָאד טלָאװ טדעטש רענַאקורעמַא ער
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 -נייא םינ םהיא טימ ןענייז רימ ןַא ,ץיטָאנ 8 ןעלעטשוצרעטנוא

 רעדָא -- ןעפור סָאד רע טנעלפ "עווָאקדָאּפ, ַא --- ןענַאטשרַאפ

 רעבָא רע זיא טסילַאיצַאס ַא .ןעזָאלכרוד ןעצנַאנניא ץַאז םעד

 ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,רעיירט ַא ןעוועג רעמיא

 .ןעצרַאה ןופ ןעגנַאנעג םהיא ייב זיא

 ןוא רעזייב ַא רָאנ ,שנעמ רעכייוו ,רעטונ א ןעווענ זיא רע

 יד ןעמעננָא סע טגעלפ ,ןעכַאקוצ ךיז טנעלפ רע ןעוו .רעגיציה ַא

 ןערעוו רע טגעלפ םעכ ןיא ןוא .,רָאמוה ןעוויזָאלּפסקע ןופ עמרָאפ

 "ןייא ַאזַא -- טנַאה ןיא רעדעפ יד ןעמענ טנעלפ רע יװ ךיילנ

 .ןעכַאמ ןעביירש ןייז טנעלפ קורד

4 

 .ףָאגָאר ללה -- .םיובנעגייפ .ב

 -יטַאב וצ ךיז ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב טָאה םיובנעגייפ ,ב

 "רעניא ןא ןערָאװעג רע זיא ךילדנע ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןיא ןעניל

 -טייל יד ןופ לייט ַא ןעביירש טנעלפ רע .,רעטיײברַאטימ רעכיל

 גנונעװַאב רעד ןיא .ןעלקיטרַא עטסנרע ערעדנא ןוא ןעלקיטרַא

 .ןעװעג טינ ןעדײשרעטנואייטרַאּפ ןייק ןיוש זנוא ןעשיווצ זיא

 ןעגעלפ ןערהָאי ענעי ןיא) רימ ןופ רעקניל ןעוועג זיא רע ,תמא

 ,(ןעכיורבעג טינ "רעקניל, ַא רעדָא "קניל , קורדסיוא םעד רימ

 וצ ןעוועג םינ רע זיא "יסילָאּפ רעשיטסילַאנרושז, ןיימ טימ ןוא

 -קעװַא טַאהעג גנַאל ןיוש רעבָא רע טָאה םזינָאילעד םעד .ןעדירפ

 (*,יײטרַאּפ רעזנוא ןיא גיטעט ןעוועג זיא רע ןוא ןעפרָאװעג

 עזיד ןופ דנַאב ןעטירד םעד ןופ ןיוש טסייוו רעזע5 רעד יו

 עפרַאש ַא ןעוועג ןערהָאי עגנוי ץנַאג ענייז ןיא רע זיא ,"רעטעלב,

 ענייז ןענייז רעטעּפש .ןורכז ןעדנעצנעלג ַא טימ ,"ּפָאק ארמג,

 -נייא םעד רעטנוא ןערָאװעג טלעקיווטנע ןעטייקניהעפ ענעטלעז

 רעדנעגָאלש ַא ןעוועג זיא חומ ןייז .ןעגנונעװַאב עיינ ןופ סולפ

 רע .טרעדנוועגּפַא ןעװעג טיוצ עשביה ַא ךָאנ זוא ץנַארק םולופ (*

 .החּפשמ רעלענָאיצקַאדער רעזנוא ןוא ןעטָארטעגניירַא ךיוא ךילדנע זיא

 ךיז טהוצַאב סע רעכלעוו ףווא טווצ רעד ןצ טיונ רעבָא טרעהעג סָאד

 ,דנַאב רעזוד
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 ןיא ןעלהיפ ךיז טגעלפ סָאד .ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא ןופ לָאװק

 : .רעביירש סלַא יא ,רענדער סלַא יא םהיא

 ,טלַאהניא ןעלַאיצַאס רעדָא ןעשיטילָאּפ ןופ ןענַארפ ץוח ַא

 ןעלקיטרַא ענייז ןוא .עינילער ןייז ןינע-סגנילביל ןייז טגעלפ

 ןעוועג ןענייז ארמנ רעד ןוא הרות רעד ,טָאנ ןעגעג ןערושָארב ןוא

 םהיא טנעלפ רעקנעדיירפ רוד רערענניא רעד .רעלוּפָאּפ רהעז

 ןופ ןעײרפַאב טינ ךיז ןעק רעכלעוו ,סרוקיּפַא ןַא סלַא ןעריקיטירק

 ,ןעטפַאשנעדייל עשיסרוקיּפַא עטְלַא ענייז

 '-ףעננוי א ןעמוקעגניירַא עיצקאדער רעד ןיא זיא 1908 ןיא
 טםלעו רעשיטסילאנרושז רעשידיא רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ
 "ירעמא ןיא ןעסקאווענסיוא זיא רע .ּפיט םעיינ ַא טריטנעזערּפער

 ןערעטלע ענייז .שזדעלַאק טנידנעענ קרָאי וינ ןיא טָאה ןוא ַאק

 ןיא רע ןוא ,עינרעבונ רעקסנימ ןופ ,דנַאלסור ןופ ןעוועג ןענייז
 "ענג אקירעמַא ןיא רעבָא ןיא רע .ןערָאװעג ןעריובעג ןעטרָאד
 טנעקעג טינ רע טָאה שיליוּפ רעדָא שיסור ןוא ,דניק סלַא ןעמוק

 ױזַא ןעבירשעג ןוא טדערענ רעבָא רע טָאה שידיא .טרָאװ ןייק
 -בעה טימ טנאקאב טוג ןעוװעג ךיוא ןיא רע ןוא ,עֶלַא רימ יו

 טָאה רע סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא .אומנ טימ ןוא שיאער
 ("קרָאי וינ ווא יטיס יחד ווא שזדעלַאק ,) שזדעלַאק ןיא טרידוטש
 קחצי 'רד תבישי רעקרָאי וינ רעד ןיא ןהענ נָאטימכָאנ רע טנעלפ

 ,ףָאנָאר ?לה זיא ןעמָאנ ןייז ,ןנחלא
 שידיא ןייז ןוא ,רעקינָאל רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע

 ןייז טימ ןוא םעד טימ  .קינָאל ןייז יו ערָאלק ַאזַא ןעוועג זיא

 טימ ןוא עטכישעג רענַאקירעמַא טימ טפַאשטנַאקַאב רעכילדנירג

 ןערָאװעג זנוא ייב רע זיא ןעבעל ןעשיטילָאּפ רענַאקירעמַא םעד

 | .ןעלקיטרַא עטסנרע רַאפ רעטיײברַאטימ רעניטכיוו ַא
 זיא ,(1928 גנַאּפנָא ןיא) ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו

 ןופ רענייא --- "סטרעװרָאפ , ן'טימ ןעדנוברַאפ ץלַא ךָאנ ףָאנָאר

 .החּפשמ רעלענַאיצקַאדער רעזנוא ןופ רעדילנטימ עטסניטכיוו יד

 -ודיא ּפיט ןייז ןופ רעניצנייא רעד ץלַא רע טביילב םויה דע ןוא
 ןַאמרעגנוי רענעניוצרע שינַאקירעמַא רעדנַא ןייק .רעביירש רעש

 ,ןעמוקענוצ טינ םזילָאנרושז ןעשידיא רעקראידוינ םעד ןיא זיא
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5 

 .ןיקסעּפ .ש -- .ןיסעיל .א

 ןעצנַאנ ןיא "סטרעוורָאפ, םעד 1904 ןיא טָאה רעללימ .?

 רעזעל רעד טעװ םעד ןענעװ ןעטייהלעצנייא רהעמ) ןעזָאלראפ

 -קיטרַא-טייל ס'ןיסעיל .א ,(לעטיּפַאק ןעטסקענ םעד ןיא ןעניפענ
 -נעלג רעייז טימ ןוא טלַאהניא ןעטפאהזייּפש רעייז טימ ,ןעל

 ייוצ ,גיסעמלעגער לָאמא ןענישרע ןענייז ,ךַארּפש רעדנעצ
 ןערעו טנעלפ רע ןעוו .גיסעמלענערנוא לָאמ .א ,ךָאו ַא לָאמ

 -רַא ערעדנַא ןעביירש ,ןעלקיטרַא-טייל ץוח א ,רע טנעלפ ,ניטעט
 רעביא רעדָא ןענַארפ עלַאיצַאס-שיטילַאּפ רעניא --- ךיוא ןעלקיט

 ןייז טנעלפ ףמַאק-?הַאו ַא ןופ טייצ רעד ןיא .םינינע עשידיא

 עכילנהעוועג ןיא לָאמַא רעבָא .גיסיילפ ןעטײברַא רעמיא רעדעפ
 1909 ןופ "טטרעוורָאפ, םעד טרעטעלב ןעמ ןעוו ,ךיוא ןעמַאנָאמ

 ענייז ןופ ךס ַא ןעטרָאד ןעמ טניפעג ,?יּפשיײיב םוצ ,1910 ןוא

 "עג שיריא-שיטסילַאנַאיצַאנ קרַאטש ןעוועג ןיא רע .ןעלקיטרַא

 ,טסידנוב רעיירט ַא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא טמסיטש

 -עג עיינ ַא ענייז ןעזייוַאב ךיז טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .שיריא ןעשידָאלעמ ןעלופטכַארּפ ַא ןיא ,עמעֶאּפ עשיריל ַא ,טכיד

 ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא-טייל ףיוא רענַארטיײיב רעניטעט ַא

 ייב זיא רע .ןיקסעּפ .ש .רד ןעוועג זיא ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע

 יד ןהעזעננייא ןעבָאה סָאװ ,ןעסָאנענ עטשרע יד ןופ ןעוועג זנוא

 -ָאס םעד ןיא ןעננואוטפיוא ס'ןייטשנרעב דראוודע ןופ טייקניטכיוו

 ןיא ןעקירדסיוא ןעסעיינ עזיד טנעלפ רע ,קנַאדענ ןעשיטסילַאיצ

 ."סטרעוורָאפ,

 "יא ךיז טנעלפ רע ,רעקנעד רעטסנרע ןַא זיא ןיקסעּפ ,רד

 טָאה ןוא ,ןענַארפ עלַאיצַאס רעביא קרעוו טימ ןעריסערעטניא רעמ

 רענייז ןוא ,ןערהָאלק ַא רע טָאה ליטס ַא .ןעזעלעג ךס ַא רעמיא

 .טלַאהניא ןעגיטכיו א טָאהעג רעמיא טָאה לעקיטרַא ןַא

 -ַאב עטסנרע ערעדנַא ןוא ןעלקיטרא-טייל יד ןופ לייט ַא

 ןוא קיטירק עשירַארעטיל .רימ ןופ ןעוועג ןענייז ןעגנוטכַארט

 וצרעד .רעדעפ ןיימ ןופ ןעווענ רעמיא ןענייז קיטירק רעטאעט
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 עכלעוו -- ?ןעבעל ןוא רוטַארעטיל , גנוליײטּפָא ןַא ךיוא טרעהעג
 .ךָאװו א לָאמ ןייא ןערהיפ ןערהָאי ענעי ןיא געלפ ךיא

 זיא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןערהָאי גנילהירפ יד ןיא

 רעד ןיא טפירש-טייצ עניצנייא יד ןעוועג "סטרעוװרָאפ , רעד
 .קיטירק רעשירָארעטיל טימ טניטפעשַאב ךיז טָאה עכלעוו ,טלעוו
 יד ןענעוו ןעציטאנ-קיטירק רעדָא ןעלקיטרַא-קיטירק עטשרע יד
 -ישרע ןענייז םייה רעטלַא רעד ןופ רעלעטשטפירש עשידיא עננוי
 ןעגעוו טלהעצרעד ןעזייר םהרבא סָאװ העז) "סטרעוורָאפ , ןיא ןענ
 ,(דנַאב ןעזיד ןיא ,324-521 סעשזדייּפ ףיוא ,ןינע םעד

| 6 
 .רעמײברַאטימ ערעדנַא -- .ןיביל .ז

 ןוא ןעציקס עשידיא ןופ רעביירש רעטסלופטנַאלַאט רעד
 רעכלעוו ,ןיביל .ז ןעוועג זיא ַאקירעמַא ןיא ןעגנולהעצרע עצרוק
 -871 סעשזדייּפ) דנַאב ןעטירד םעד ןיא ןערָאװעג טנָאמרעד זיא
 -ראנענייא ןייז ,רעטייברַאטימ רעזנוא ןעוועג זיא רע ןוא (2

 -רע ענייז ןעבָאה םזימָאקיײנַארט ןוא רָאמוה רעגיטומטונ ,רעניט
 טינ ןענייז ייז ,טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ַא טפַאשרַאפ ןעגנולחעצ

 לָאצ עסיורג ַא .טסנוק ןענייז ייז .ךעל'השעמ עשירעפיטש םתס

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ תורצוא יד וצ ןערעהעג ייז ןופ
 עשיטירק ענייז ןעבירשעג ןיוש טָאה תובשחמ לעב ןעוו ,רעטעּפש

 ,קרעוו ס'ןיביל טימ ןערָאװעג טנאקאב זיא רע ןוא ןעקילברעביא

 .ננוניימ עבלעז יד טקירדעגסיוא ייז ןענעוו רע טָאה

 ןעגנַאפעגנָא ןיביל טָאה רעלעטשטפירש סלַא ערעיראק ןייז
 -ער רהיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,"גנוטייצ רעטייברַא , רעד ןיא
 ןיא טכוזעג סעּפע בָאה ךיא ןעוו ,1899 ןיא ,לָאמ ןייא ,רָאטקַאד
 ענעפרָאװעגקעװַא ןעשיווצ (ברָאק-ריּפַאּפ טעקסעבדרעּפייּפ ןיימ
 - ַא וצ ןערָאװעג ןעניוצעגוצ טייקמַאזקרעמפיוא ןיימ זיא ,ןעריּפַאּפ
 עכילטע יד בָאה ךיא .טפירשדנַאה רעדנעהעזסיוא רַאברעדנַאז

 סָאד .ןענעייל טפורּפעג ןוא טעלנענסיוא ךעלטעלב עטשטיינקוצ
 ןענייז "ןע'דמל, יד .גנומענרעטנוא ערעווש ַא ןעוועג רעבָא זיא

 "ןע'ןונ עגנַאל , יד ןוא ןעביוא ןופ טיירדרַאפ ןוא ךיוח וצ ןעוועג

 ןעוועג ךיוא ןענייז ןוא וצ-רעטנורַא טייוו וצ ןעגיוצעג ךיז ןעבָאה
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 טלעזיירגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה הרוש ןייא ןופ "דמ? , ַא .טיירדרַאפ
 -עביא יד ןוא ;תרוש רעטשרעביוא רעד ןופ ?ןונ עגנַאל , א טימ
 לכה ךס ןיא ,רַאבזעל ןעווענ טינ םתס ןענייז ןעבַאטשכוב עגיר
 סָאד .ייה ענעטָאשוצ ןעפיוה ַא יװ ןהעזענסיוא בתכ רעד טָאה

 ,טייקגירעגיינ ןיימ טסעװענפיוא טָאה אפונ
 זיא סע .ןעזעלענרעביא זיאיסע-יוו ךעלטעלב יד בָאה ךיא

 ךיא ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג רימ ןיא סע ןָאטעילעפ א ןעוועג

 ןיא סָאד ןוא רעטקנילעג ַא ןיא ןיביל) .טקורדענּפָא סָאד בָאה

 .(בתכ םענדָאמ ןייז ןופ ךַאזדוא-טּפיוה יד

 םייה רעד ןופ רוחב רעטנענילעטניא ןא ןעוועג ןזיא רע

 "עג ןַאד רע טָאה קרָאי וינ ןיא .(עינרעבוג רעװעליהָאמ ,יקרָאה)
 רעטייברַאה רעד רַאפ טָאה רע .(ןעלטיה) סּפעק ייב טײברַא
 ןוא ןעציקס ךָאנרעד ,ןענָאטעילעפ ערעטייוו ןעבירשעג ?גנוטייצ

 ןעציקס ענייז .טלעקיװטנע ?ענש ךיז טָאה רע ,ןעננולהעצרע

 -יא רעדנעזיוט ןיא ןעלהעצרעדרעביא ןוא ןעזעלרָאפ ןעמ טגעלפ
 רַאפ ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה רעטעּפש - .רעזייה עשיד
 .ךיוא ןעסעיּפ ענייז ןיא ךיז טהעז טנַאלַאט ןייז .ענהיב רעד
 ייז ןופ לָאצ עשביה ַא ןוא ,רָאמוה ךס ַא ךיוא ןעטלַאהטנע ייז
 רעבָא טקנוּפדנַאטש ןעשירעלטסניק ַא ןופ .גלָאפרע טָאהעג ןעבָאה

 | .רעכעה ךס ַא ןעגנולהעצרע ענייז ןעהעטש

 -טימ ַא ץלַא ןיביל ןיא ןעבירשענ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו

 ןענָאטעילעפ ןוא ןעציקס ענייז ןוא "סטרעוורָאפ , ןופ רעטייברא
 ,רעלוּפָאּפ רהעז ןענייז

 םעד ןופ רהָאי נילדנעצ ןעטשרע םעד ןופ ףױלרַאפ ןיא
 רעדָא ערעגנעל ַא "סטרעוװרָאפ , ןיא ןעבָאה טרעדנוהרהַאי םעיינ
 ,5 ,ןיגרוב .ה ,ןיוטיל .א :טגיליײטַאב ךיוא ךיז טייצ ערעצריק
 ,נרעבנראפ ?לרַאק ,שטיװָאזילע .ס ,ןיטנע לאוי (*/ןירָאנ .ב ,ןירבָאק
 ,ש -- איפלעדַאליפ ןיא --- ןוא ,רענילָאװ .א ,ןַאמדירפ ?ארשי

 .ץיוװָאנערּפ

 ןעמַאנ ַא ,אדווג סלַא טנַאקַאב ןעוועג דנַאלסור ןוא זיא ןירָאג (*
 ןיא טגולויטַאב ךיז ןוא ןעגנולהעצרע טקורדעג טָאה רע ןעכלעוו רעטנוא

 עשידיא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןעבַאגסווא ס'ץרּפ .ל .ו

 .דנַאלסור ןיא רעביירש-ןעציק
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 .קרָאי וינ ןיא נידנעייז רעטייברַאטימ ַא ןעוועג זיא ןיווטיל

 ןעטרָאד ןופ ןוא דנַאלסור ןייק טרהעקענמוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 טָאה רע .ןעצנעדנַאּפסערָאק עניטכיו טקישענוצ זנוא רע טָאה

 ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ ךעלעקניוו ליפ טשרָאפעגנסױא ךילדנירג
 -םערָאק ענייז ןעבָאה טָאטלוזער סלַא .םייח רעטלַא רעזנוא ןיא
 -יא ןופ ןעגנוביירשַאב עלופטרעוו עליפ ןעטלַאהטנע ןעצנעדנָאּפ
 .תושעמיסקלָאפ ,םינהנמ ,ןעּפיט עשיד

 -סילאיב ןיא יו םעד ךָאנ ךיילנ ,1906 ןופ רעמוז םעד ןיא

 טכוזַאב רע טָאה ,ןעדיא ףיוא הטיחש יד ןעמוסענרָאפ זיא קָאט
 -טנע "סטרעוורָאפ , רעד טָאה ינוי ןעט2/ םעד ןוא ,טדָאטש יד
 .גנֹוריסַאּפ רעניטולב רעד ןופ טכירַאב ןענידריווקרעמ ַא ןעטלַאה

 -עג ַא ןוא קרָאידינ ןייק ןעמוקענקירוצ רעטעּפש זיא ןיווטיל
 -טרָאפ זנוא ייב טפַאשיעטײברַאטימ ןייז רע טָאה טייצ עסיוו

 .טצעזעג
 ןוא ןערהָאי ענעי ןיא ןעבָאה ןעזייר םהרבא ןוא ׁשַא םולש

 ןַאד ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעננולהעצרע עלַא טקורדעג "סטרעוורָאּפ ,
 .(ךיוא רעדיל ענייז ןעזייר} ןעפַאשעג

 ;ןעלקיטרַא ענעדיישראפ ןעבירשעג ןעבָאה ןיטנע ןוא ןיגרוב
 ןעועג "סטרעװרָאפ , ן'טימ ןיא ןינרוב .ןעלקיטרַא-טייל לָאמא

 ,גנוכערברעטנוא ןהֶא ןערהָאי ערערהעמ ןעדנוברַאפ

 ןעקורד ףיוא טקנערשַאב טינ ךיז טָאה "סטרעוװרָאפ , רעד
 רעטלַא רעד ןופ רעלעטשטפירש עלופטנַאלַאט יד ןופ ןעננולהעצרע

 -ַאט עשידיא עיינ ןעלקיווטנע וצ טהימַאב ךיוא ךיז טָאה רע .םייה

 "נוא טייברא רעזיד ןופ טַאטלוזער סלא .אקירעמא ןיא ןעטנַאֿל

 רוד :רעביירש ןעציקס עכילטע ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה רערעז

 ,ערעדנַא ןוא ,םולב קחצי ,רענעלשרעדַא .מ ,קיניװטָאב .ב ,ןוארב

 ןעטייו ןופ ןעטלַאהעג ךיז רהָאי עכילטע טָאה ןיוועל .ז
 רַאפ ןעציקס ןעביירש וצ ןעגנאפעגנָא רעדיו רע טָאה ךָאנרעד
 -ַאק רעטסניטכיו רעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םעד טיס .,זנוא
 .ערעירַאק רעשירעלעטשטפירש ןייז ןיא לעטיּפ

 טקישעגוצ זנוא רהָאי רֶאּפ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ןיגלַא ,מ

 ןופ ךָאנרעד ןוא דנַאלסור ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןעצנעדנָאּפסערָאק
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 -עמַא ןייק ןעמוקענרעבירַא רע זיא ךילדנע .אווענעשז ןופ ןוא ןיוו

 ןיא רעטייברַאטימ רעכילרעניא רעניטכיוו ַא ןערָאװעג ןוא אקיר

 ,"סטרעוורָאפ,

 -רעטיײברַאטימ ןייז ןעגנַאפעגנָא טָאה (ןַאמּפָאה .רד) ןויבצ

 -וטש ןַאד טָאה רע ואוו ,דנַאלשטייד ןופ "סטרעוװרָאפ , ןיא טפַאש

 םָאה רע ואוו ,אקירעמַא ןייק ןעמוקענ ךיוא רע זיא ךָאנרעד .,טריד

 טימ טנייה ךָאנ זיא רע) טפַאשרעטײברַאטימ ןייז טצעזעגטראפ

 .(רעביירש עטסגיטכיוו ערעזנוא ןּופ רענייא -- זנוא

 טָאה ,זנוא טימ םויה דע ךיוא זיא רעכלעוו ,שטיווָאנערּפ .ש

 ןופ ןעגנורעדליש עטנאטערעטניא עליפ טַאהעג "סטרעוװרָאּפ , ןיא

 ,אימלעדַאליפ ןיא ןעבעל םעד

4 

 "ףירב לעטניב רעד,

 -ערעטניא ַא טליּפש ןוא טליּפשעג טָאה סָאװ ,(*"רושטיפ, ַא

 -ניב, רעד זיא ,"סטרעוורָאפ , ןופ ןעבעל םעד ןיא עלַאר עטנַאפ

 -יירד ןופ טנעהָאנ זנוא ייב ןוש טריטסיזקע רע ,"ףירב ?עט

 .רהָאי ניצנַאװצדןוא

 . טימ ךָאנ ןעגנַאפעגנָא ,ךילטנעגייא ,ךיא בָאה גנולײטּפָא יד

 "עוו ןעטכַארט ןעמונעג ךיא בָאה 1908 ןיא .רעהירפ רהָאי ייווצ

 רָאנ טינ םלוע םעד ןעריסערעטניארַאפ וצ ױזַא יו רענעלּפ ןעג

 ן'רַאפ רעביירש סלַא ךיוא רָאנ ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעזעל טלַא

 רַאפ ךיא געלפ ,רעטײברַאטימ יד טימ גידנעדייר ,?סטרעוורָאפ,

 זומ "סטרעוורָאפ , רעד : קנאדעג ןעדנעגלָאפ םעד ןעקירדסיוא ייז

 ןעלקיטרַא יד זַא ,זיולב טינ טסייה סָאד ,ננוטייצ ענידעבעל ַא ןייז

 לעוו ,טפָא ץנַאג ןערעוװ טכיורבעג ָאד טעוו טרָאװ רעד יו יוזַא (*

 "רושטיפ, .רעזעל עשינַאקירעמַא-טינ יד רַאפ ןערהעלקרע םהיא ךוא

 .לוומ א ,גיוא ןא ,זָאנ א -- ךיוטש סטכיזעג ַא ,ךילטנעגייא ,טסייה
 טכיורבעג טרָאװ רעד טרעוו רעבָא טלעוו-סגנוטייצ רענַאקירעמַא רעד ןוא

 -עטנוארַאפ וצ ןויא טרהיפ רָאטקַאדער ַא עכלעוו גנולויטּפָא ןַא ףיוא

 -פיוא ןעהיצ עכלעוו ,ןעלקיטרַא טרָאס רעוונ ַא סעּפע --- רעזעל ןעריסער

 .םייקמַאזקרעמ
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 לָאז סעליפ זַא ,ךיוא רָאנ ,ןעזעל םוצ טנאסערעטניא ןייז ןעפרַאד
 געלפ גנוהיצַאב רעזיד ןיא .ןייֵלַא ןעבעל םעד ןופ םהיא וצ ןעמוק
 רעװַאקישט זיא ןעבעל סָאד, :ל?עטרעװ םעד ןעננערב טּפָא ךיא
 ,שנואוו ַא ןעבָאה ךיא געלפ ,ָאזלַא ,"תושעמ עטרהעלקעגסיוא יו
 ןעבע? םעד ןופ , ןעננולהעצרע ןעמוקַאב לָאז "סטרעוורָאפ , רעד זַא
 ,ןעגנוריסַאּפ עװַאקישט ױזַא רעדָא ,סעידעמָאק ,סעמַארד -- "ןײלַא
 -טפירש ַא ןופ שיט-ביירש םעד ףיוא ןעפַאשעג טינ ןערעוו עכלעוו
 -אק יד ןיא ,ןעקירבַאפ יד ףיוא ,ןעגנוניואוו יד ןיא רָאנ ,רעלעטש
 -עיּפ ענעגייא ענייז טליּפש ןעבעל סָאד ואוו ,לַארעביא -- ,סעפ
 -קרַאטש יד זַא ,ןענַאמרעד טּפָא ןענעלָאק עניימ געלפ ךיא ,ןעס
 ,ענהיב רעד ףיוא טינ טרהיפעגפיוא ןערעוו קיטש-רעטַאעט עטס
 -ֿפֵא .ןעשנעמ ע'תמא ןעשיווצ ,טלעו רע'תמא רעד ףיוא רָאנ
 -סיױרַא ןעוואורּפ וצ ןַאלּפ רעד טלעקיווטנע רימ ייב ךיז טָאה ,ָאז
 -ַאּפ עטנאסערעטניא רערהעמ סָאװ טייקכילקריוו רעד ןופ ןעהיצ
 .ןעננוריס

 -םיוא ערעווש ַא זיא סע ? רעבָא סָאד ןעמ טכַאמ ױזַא יו
 עטנאסערעטניא ַא ןעביירשוצפיוא יו רערעווש טכייליפ --- עבַאג
 ,עידעמָאק רעדָא עמַארד

 -ָאז ייז זַא ,רעזעל יד וצ טעדנעוועג ךיז ךיא בָאה 1908 ןיא
 -ייז סע ."ןענַאמָאר ע'תמא, עטנאסערעטניא ןעקישוצ זנוא ןעל |

 -ײטּפָא יד בָאה ךיא ןוא ,ןענַאמָאר עכלעזַא עגינייא ןעמוסעגנָא ןענ
 ."רעזעל ןופ טקישענוצ ןענַאמָאר ע'תמא ,, ןעבעגעג ןעמָאנ .ַא גנול

 רעבָא ,טנאסערעטניא ךילקריוו ןעוועג ןענייז ייז ןופ עכנַאמ |
 -עווש טּפיױה יד .ןיילק גיסעמסינטלעחרַאפ ןעוועג זיא לָאצ רעייז
 -עג טינ ןעבָאה רעזעל יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא טםייקגיר
 -עי ."טנאסערעטניא , טסייה רימ ייב סָאװ ןעצַאשּפָא טוג טנאק
 טריסַאּפ טָאה םהיא טימ סָאװ סָאד זַא ,טניימענ טָאה רערעד
 -עלא רַאפ טנאסערעטניא ןיוש זיא ,טנאסערעטניא םהיא זיא ןוא
 ,רָאנ זיא עגַארפ יד .גיטכיר ךילטנעגייא סָאד זיא טפָא ןוא .ןעמ
 טגעלפ סנעטסיימ .ןעבעגעגרעביא טרעוװו שינהעשעג יד ױזַא יו
 ךימ סָאװ סָאד .ןערעװ טּפיהעגרעביא עטסטנאסערעטניא סָאד
 .טרעוו ןייק טָאהעג טינ טָאה ןעמוקַאב ןענעלפ
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 ןעבעגעגפיוא טינ רעבָא בָאה ךיא .טשיוטנע ןעוועג ןיב ךיא

 | .ןעלקיווטנע וצ "רושטיפ , םעד גנונפַאה יד

 וצ טָאמשנא .רעטיירב טכַאמעג אמעט יד ךיא בָאה 1904 ןיא

 ייז ייב ךיא בָאה ,ןענַאמָאר עטנאסערעטניא רעזעל יד ייב ןעטעב

 "ינהעשעג --- "ןעגנוריסַאּפ ע'תמא , םתס עטנאסערעטניא ןעטעבענ

 רעזעל יד טעװ סָאד זַא ,טביולגעג בָאה ךיא .טרָאס ןעדעי ןופ ןעש

 -קריוו ןעלָאז סָאװ ןעגנורהַאפרע ןעביילקוצסיוא ןעבַאמ רעטכייל

 -עג ןענייז "ןעגנוריסַאּפ ע'תמא , עיד .טנאסערעטניא ןייז ךיל

 ןעועג .גלָאפרע טַאהעג ןעבָאה ייז ןוא טייצ עסיוועג ַא ןעגנַאג

 ןעסיורג רהעז ַא טָאהעג טָאה גנוליײטּפא יד ןעוו ,ןעכָאװ רַאנָאז

 -ילטע ןופ רעבָא .ףירב טימ גרעב ןעמוקנָא ןענעלפ סע ,גלָאפרע

 ,םענייא ןעביילקסיוא ןענעק םיוק ןעמ טגעלפ עכלעזַא גילדנעצ עב

 .סיורג ןעוועג ץלַא זיא טייקגירעווש עטנַאמרעד-ןעביוא יד

 ןַא ,ןעזיועגנָא בָאה ךיא .ןעננורעלקרע ןעבירשעג בָאה ךיא

 "טסכעה ךס ַא טַאהעג ןעבעל ןייז ןיא טָאה שנעמ רעדעי טולָאסבָא

 -רַאד ןעגנורהַאפרע עכלעזַא זַא ,ןוא ,ןעננורהַאפרע עטנאסערעטניא

 רע'תמא רעד זיא סָאד זַא ; ןעמעלַא רַאפ עטנַאסערעטניא ןייז ןעפ

 רעטיירב רעד רעבָא .רוטַארעטיל רערעסעב רעד ןופ טנעמַאדנופ

 סע .םעד טימ טניימ ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ יונעג טינ טָאה םלוע

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורחַאפרע ןענעוו ףירב ןעסַאמ ןעמוקנָא ןענעלפ

 ןיב ךילדנע .טקנוּפדנַאטש ןייק ןופ טינ גנוטיידַאב לעקערב ןייק

 -ערברעטנוא וצ ךיוא גנולייטּפָא עזיד ןערָאװעג ןעגנואווצעג ךיא

 .ןעכ

 ןיא נָאט ןעסיוועג ַא ןיא .טַאנָאמ עבילטע קעװַא ןענייז סע

 ןעמוקעגנָא ןענייז סע זַא ,בילטָאנ .נעג רימ וצ טגָאז ,1906 רַאונַאי

 ןייק וצ טינ ךיז ןעסַאּפ עכלעוו ,ףירב יירד עיצקַאדער רעד ןיא

 -ַאנ ַא ךיא בָאה ױזַא) ?קלָאפ וצ קלָאפ ןופ , םוצ טינ --- גנוליײטּפָא

 -יירשנײרַא ןענעלפ רעזעל יד ןעכלעוו ןיא ,םולָאק םעד ןעבענעג ןעמ

 ערעדנַא ןענעװו רעדָא גנונעװאב רעד ןענעוו ףירב ערעייז ןעב

 ןופ ןעטכירַאב יד וצ טינ ןוא ,סעיינ יד וצ טינ ,(םינינע עש'להק

 -עג ןעבָאה ףירב יירד עלא .סעיצַאזינַאנרַא ערעדנַא ןוא סנָאינוי

 ןוא ,ןעכילטפַאשלעזעג ןייק טינ ,רעטקַארַאכ ןעטאוװירּפ ַא טָאה

 .ןינע ןעבילנעזרעּפ ַא ןענעוו טלייצרעד טָאה ייז ןופ רעדעי
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 ןיא טרָאװטנַא ןיימ ןוא ,ףירב יירד יד טכַארטַאב בָאה ךיא
 : ןעוועג

 ןעבעג ןעמָאנ ַא סָאד ןוא ןעמַאזצ ןעקורד ייז רימָאָל ---
 ."ףירב ?עטניב ַא,

 -רַאװ טעװ אפוג ןעמָאנ רעד :טרעלקרע ךיא בָאה ייברעד
 -סיורא ןָאק סע .ןעזעל סָאד טעװ ןעמ ,ןעשנעמ ןעהיצוצ ךילנייש
 .ןופרעד "רושטיפ , רעטנאסערעטניא ַא ןעמוק

 -סױרַא ךיז טָאה ,ףירב יירד יד ןעזעלעגרעביא בָאה ךיא ןעוו
 רעייז טימ עקַאט ,גיטכיוו רהעז ןענייז ייז ןופ ייווצ זַא טנייצעג
 -ךע וצ ?יּפשייב ַא סלַא ןעניד ןענָאק ןעלעוו ייז זַא --- טלַאהניא
 -נודיסַאּפ ע'תמא עטנאסערעטניא טימ ןעניימ רימ סָאװ ןערהעלק
 ."ןיילא ןעבעל םעד ןופ טלעטשעגוצ ,ףָאטש-עזעל עטונ, טימ ,ןעג

 -עג "סטרעוורָאפ , ן'כרוד טָאה טירטס שזדירדלע ןופ יורפ ַא
 ןערהעקמוא רהיא לָאז יז זַא ,הנכש ַא ערהיא וצ ןעדנעוו ךיז טלָאװ
 ןיא ןהענסױרַא טפרַאדַאב טָאה יז ןעוו ,לָאמ ןייא .לערענייז ַא
 -עלַאב יד ןעוו .רהיא רַאפ בוטש יד טיהעג הנכש יד טָאה ,סאג
 לערעגייז רעד זַא ,טּפַאכעג ךיז יז טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא עטסָאב
 לערענייז רעד זא ,טסואוורעד ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,אטינ ןיא
 יז .(ןעכאז טצעזרַאפ ןעמ ואוו ץאלּפ ַא) ּפַאש ןאאּפ ַא ןיא זיא
 דשוח יז טָאה ךָאד .ןעטלַאהעג טינ עט'בנג ַא רַאפ הנכש יד טָאה
 -ןאָאּפ ןיא ןעגָארטעגקעװַא לערעגייז םעד סָאד טָאה יז זַא ,ןעוועג
 ּוד ןוא טײברַא ןהֶא ןעגנַאגעגמוא זיא ןַאמ רהיא םירָאװ ,ּפַאש
 .טגיטיונעג קרַאטש ךיז טָאה עילימַאפ

 ,ןעבירשעג יורפ יד טָאה ?סטרעוורָאּפ , םוצ ּףירב רהיא ןיא
 .רהיא טיט דיילטימ טָאה ןוא ענַאל ס'הנכש רחיא טייטשרַאפ יז זא
 -רַא ןייז ןערילראפ ךיוא טעװ ןַאמ רהיא זַא ארומ טָאה יז רעבָא
 ,אןלא .ּפאש-ןאָאּפ ןיא ןחעג ןעפרַאד ןיילַא יז טעװ ןַאד ןוא טייב
 -יב םעד) טעקיט-"ּפאש-ןאָאּפ , םעד ןערעקמוא רהיא טעװ יז ביוא
 ךיז יז טעװ ,(ןעכַאז טצעזרַאפ ןעמ ואוו ,טלַאטשנא םעד ןופ טעל
 ואוו"ץעגרע ןעזָאלרעביא טעקיט םעד יז לָאז .גידנעסיוו-טינ ןעכַאמ
 ףחיא טעב יז .ןעניפעג ןיוש סע טעװ יז ;} בוטש ןיא רהיא ייב
 ,רהיא טרעכיזרַאפ יז .זיוה ןיא רהיא וצ ןעמוקוצניירַא רעטייוו
 ,רעמיא יו ,טסָאג רעטונ ַא ןייז טעװ יז זַא
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 וצ ןעלַאפנייא טינ לָאמנייק יורפ רעד טלָאװ ףירב טרָאס ַאזַא

 םינ טייצ עצנַאג יד טלָאװ ?סטרעוװרָאפ , רעד ןעוו ,זנוא וצ ןעקיש

 -שנעמ ןופ ןעכַאז ,םינינע עכילטלעוו עכלעזַא זַא ,םלוע םעד ןעזיוועג

 .גנוטייצ א רַאפ גיטכיוו רע טלַאה ,סערעטניא ןעכיל

 יו רעסעב ,ןעבעל-רעטייברַא קיטש ַא ּפָא טלעניּפש ףירב רעד

 ךיא .ןָאט טנאקעג סָאד טלָאװ טסירטעלעב רעטס?ופטנַאלַאט רעד

 -ייצעגסיוא ןַא רימ ןעבָאה טֶא .טהעדפרעד םהיא טימ ךיז בָאה

 .ןעניימ רימ סָאװ ,םעד ןענעוו רעזעל יד רַאפ ליּפשייב ןעטנעב

 -עטניא רהעז ןעוועג ךיוא זיא ייווצ ערעדנַא יד ןופ רענייא

 טפיוקרַאפ םהיא טָאה דיא א יװ טלהעצרעד רעזעל ַא :טנַאסער

 םנעס ייװצ רַאֹפ .טנעס רָאּפ ַא רַאפ ןעסע ן'כָאנ ןעשטנעב ןייז

 -עג טעװ חוצמ יד ןוא ןעשנעבּפָא טעװ רע זַא ,טכַאמענּפָא רע טָאה

 ןענעוו ןעוועג זיא ףירב רעמירד רעד .רעפיוק םוצ ,םהיא וצ ןערעה

 .ןינע רעדנַא ןַא
 ןַא ןעבירשענפיוא ןוא ףירב יירד עלַא טקודדעגּפָא בָאה ךיא

 יד ןעטעבעג ןוא ,טנאסערעטניא ןענייז ייז סָאװ טימ ננורהעלקרע

 עטנאסערעטניא ןענעוװ ףירב עכלעזַא ךָאנ ןעקישוצ זנוא רעזעל

 .גנוטכַאבָאעב רעדָא ןעשינהעשעג

 ,ראונאי ןעט20 םעד ןעראוועג טקורדענּפָא זיא ףירב רעד

 רע טָאה ןעגנורעלקרע יד ןופ ףליה רעד טיס :ךילקריוו -- ןוא

 דניירפ ערעזנוא ךרוד .סערעטניא ןערעייהעגנוא ןַא ןעפורעגסיורַא

 עטּפָא ןעמוקַאב רימ ןעבָאה גניר רעטייברַא ןוא סנָאינוי יד ןיא

 ןפיוא ּפֶא ךיז טפור םלוע רעד ױזַא יו ,םעד ןעגעוו סטרָאּפער

 -רע רעצעלּפ עליפ ןופ טציא רימ ןעבָאה ,ָאזלַא ;"סטרעוורָאּפ

 ,ףירב יירד יד ֹוצ גוצַאב ןיא ןעטכידכַאנ עטנַאסערעטניא ןעטלַאה

 ,לערענייז םעד טימ עטכישעג רעד וצ ךילכעזטּפיוה

 רעדיוו ןוא ,ןעננורעלקרע ערעדנַא ןעבירשעג ךיא בָאה רעהכַאנ

 רימ סָאװ ,ףירב טרָאס םעד ףיוא נידנעזייוונַא ץלַא --- ערעדנַא

 רעד :ידריווקרעמ ןוא ."ףירב לעטניב , םעד רַאפ ןעבָאה ןעליוו

 -עג ןעניוא יד יו ױזַא םלוע םעד טָאה לערענייז םעד ןענעוו ףירב

 -עטשרַאפ טציא, : טרעפטנעענ זנוא טלָאװ ןעמ יװ יוזַא ; טנעפע

 -רַאפ ןעמוק ןעמונעג ןעבָאה סע ."טליוו רהיא סָאװ ןיוש רימ ןעה

 .ףירב עטנַאסערעטניא ענעדייש
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 -ַאי ןעט-29 םעד ןעוועג טקורדעג זיא ?לעטניב רעטייווצ רעד,
 סָאד זיב ,ףירב רהעמ ץלַא ןעמוקעגנָא זיא רעטייוו סָאװ = .רַאונ
 ,"רושטיפ , רעכילגעט רעגיסעמלענער ַא ןערָאװעג זיא

 -עוו גנורעלקרע ןַא ןעבירשעג ךיא בָאה הירב ןעדעי רעטנוא
 טלעטשעגרָאפ טרעוו עכלעוו ,שינהעשעג רעדָא ,עיצַאוטיס רעד ןעג
 -דנאה לָאז רעזעל רעד יו הצע ןַא ךיוא ייברעד ןוא ףירב םעד ןיא
 ,ןעל

 -רעד ,טלעקיווטנע "רושטיפ , רעד ךיז טָאה טרא ןעזיד ףיוא
 יד ןופ עטסיימ : עדנענלָאפ סָאד ןעקרעמ ןעמונעג ךיז טָאה ייב
 ןעגעוו ןעוועג ןענייז ??עטניב , םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ףירב
 -נוהיצַאב ,טכוזרעמייא ,עביל ןענעוו : ןעטייהנעגעלעגנא*ןעילימַאפ
 ןעגעוו : ץרוק --- רעדניק ןוא סרעטומ ,בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעג
 ןיא סָאד .ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןופ ןעגנוניישרע עטסמיטניא יד
 םהיא טניל סָאװ ,םעד ןענעוו טביירש רערעדעי ,ךילריטַאנ ןעוועג
 .ןעצרַאה םוצ ןעטסטנעהָאנ םַא

 ןענעלפ "ףירב ?עטניב, םעד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
 יד טלעניּפשענּפָא ןעבָאה עכלעוו ,ףירב ןופ ןעלעטשנעמַאזוצ רימ
 ןוא .המשנ רעכילשנעמ רעד ןופ ךַאלעקניו עטסטנאסערעטניא
 רעד .רערעייחעגנוא ןַא ןעוועג זיא םלוע םעד ןופ סערעטניא רעד
 ,רעלוּפָאּפ ךילביירשעבמוא ןערָאװעג זיא "ףירב לעטניב,

 ץלַא ךָאנ זיא ייז ןעשיווצ ,קעּפ עצנַאג ןעמוקנָא ןענעלפ ףירב
 טינ ןעבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןופ ןענַאטשַאב טעטיראיַאמ עסיורג ַא
 יאדכ זיא סָאװ ,ףירב ?חָאצ יד רעבָא .ןערעוו טכיורבעג טנָאקעג
 ןעבָאה סע ,רעסערג ןוא רעסערנ ןערָאװעג זיא ,ןעקורד וצ ןעוועג
 רימ ףירב טרָאס א רַאפ סָאװ ןעננורהעלקרע טרעדָאפעג רעדיוו ךיז
 רעדיוו ןעבירשעג ןעננורהעלקרע עכלעזַא בָאה ךיא ןוא ,ןעננַאלרַאפ
 ןעוועג ןיילַא "ףירב לעטניב , רעד זיא זייוולייט רעבָא .רעדיוװ ןוא
 ןעבָאה ,םהיא גידנענעייל .רעזעל יד רַאֿפ רערעל רעטסעב רעד
 -עדָאפ רעזנוא טימ ןעניימ רימ סאוו טלהיפרעד רעכילטייד ץלַא ייז
 -יסַאּפ עכילנעזרעּפ עטנאסערעטניא ןעביירשַאב לָאז ןעמ זַא גנור
 .ןעננובעלרעביא ןוא ןעננור

 ןופ רעביירש יד .עדנענלָאפ סָאד ןעקרעמַאב רעבָא ףרַאד ןעמ
 ךָאנ ,רעזעל "סטרעוורָאּפ , יד טינ ןעניז ןיא טַאהעגנ ןעבָאה הירב יד
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 ןופ הצע ןַא ןעמוקַאב וצ םוא ןעבירשעג ןעבָאה ייז .,ןייֵלַא ךיז

 ןופ עליפ רעבָא .ןעצרַאה ןופ ןעדיײרוצּפָא ךיז טושּפ רעדָא ,זנוא

 ,טסייה סָאד ,ןעניז ןיא ןעבָאה רימ סָאװ ןענַאטשרַאפ ןעבָאה ייז

 .טנאסערעטניא סלַא ןעטכַארטאב רימ טרָאט ןעכלעוו

 ,ןעריטרָאס ןוא ןעזעלרעביא בילטָאנ עסַאנעג טנעלפ ףירב עלַא

 טייז ַא ןא ןעניײלּפָא ןוא תולוסּפ יד ןעפרַאװקעװַא טנעלפ רע ---

 ךיא געלפ טרַא ןעזיד ףיוא ,רַאבמעננָא ןעזעוועג ןענייז סָאװ יד

 געלפ ןוא ,ףירב יירד-ייווצ ןופ ?ףירב ?עטניב , ַא ןעלעטשנעמאזוצ

 .תוצע ןוא ןעגנושטייטסיוא ערעזנוא --- ןעטרָאװטנַא יד ןעביירשוצ

 ,ףירב ןעגנַאל ןייא ןופ ןײטשַאב "לעטניב, רעד טנעלפ טפָא

 -ָאֹז ,רעדָא ,דנַאנַאכָאנ סמולָאק עטצעזעג-טכירעג יירד ןופ לָאמ ַא

 -לעוו ,ףירב ַא וצ ןעבענּפָא רימ ןענעלפ ץַאלּפ ליפ ױזַא ,רהעמ רַאנ

 ,טנאסערעטניא לעיצעּפס ןעוועג זיא רעכ

 "ףיומ אוו ,"רושטיפ , ַא ןעבָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עליפ
 ,ןעבַאז-עביל ןעגעוו תוצע ךָאנ ךיז ןעדנעוו טייל עננוי רעדָא ךַאל
 ףיפ"יירד ןיא טקירדעגסױא סנעטסיימ רעבָא טרעוו ענַארפ יד
 ןייק טינ זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי א טימ םוא טהעג "יז , : תורוש
 לָאז :רעדָא ? רעטַאעט ןיא םהיא טימ ןהעג יז לָאז ; רענידרַאפ
 ערחיא :רעדָא 4 ןָאט שוק ַא יִאב אזַא ןוא ַאזַא ןופ ןעזָאל ךיז יז

 רהיא טימ יז לָאז ;ןעטבילעגנ רחיא טימ טעוװעטרילפ עט'רבח ַא
 -קרעמפיוא ןייק וצרעד ןעקנעש טינ רעדָא ,ןעגנוהיצַאב ןעסיירּפָא
 -טע רָאנ סנעטסיימ ךיוא טמענראפ רעפטנע רעד ןוא ? טייקמאז

 / .תורוש עביל

 ןעמונעג רימ ןעבָאה רעדיוו "ףעירב לעטניב, רעזנוא ןיא

 ןענייז ,טנָאזעג יוװ ,ייז ןופ ענינייא .ףעירב עצנַאנ ןעקורד
 ,לּפשייב םוצ ,ןירעביירש יד .ךילריפסיוא ןוא גנַאל ןעוועג

 .ןעטייהלעצנייא ןוא ןעטקַאפ טלייצרעד ,ץרַאה רהיא סיוא טסיג

 ךליב ןענידנעטשלַאפ ַא ןעטלאהטנע ףעירב אזַא טָאה טּפָא רהעז

 טפָא רהעז ןוא ,ךיז טלעדנַאה סע רעכלעוו ןענעוו ענַאפ רעד ןופ

 םעד ןופ רעביירש םעד ןופ יצ ,גנורעדליש עשינָאלָאכיסּפ עפיט א

 יד רעֶדָא רעביירש רעד רעכלעוו וצ ןָאזרעּפ רעד ןופ ֹוצ ,ףירב

 .הנעט ַא טָאה ןירעביירש
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 רעד םורָאװ ,עגיטייזנייא ןַא ךילנייוועג זיא הנעט יד ,תמא
 רעדָא רעביירש םעד ןופ דצ םעד רָאנ טריטנעזערּפער ףעירב
 רעד דצ ןעגיצנייא םעד ךרוד ךיז טהעז טּפָא רעבָא .ןירעביירש
 עגַאלק רעד ןיא רהיא טהעז טּפָא רהעז ןוא .ךיוא רערעדנַא
 .ןעלהיפעג יד טימ ןעטקַאפ יד יונעג

 רעכילריפסיוא ןא ןייז ךיוא טגעלפ רעפטנע רעזנוא ןוא
 ,םולָאק ןעצנַאנ א ףיוא לָאמַא ; תורוש עליפ ףיוא --

 ןענעו בור סָאד ךיז טלעדנאה סע זא ,טנַאזעג בָאה ךיא
 .טכוזרעפייא ,ןעסינטלעהרַאפ-סעביל ,,ןענַאמָאר רעדָא םיכודש
 .טלַאהניא טרָאז רעדנַא ןַא ןעבָאה העירב יד ןופ ןעסַאמ רעבָא
 "ןַאפ יד ןיא ךרוד ךיז ןעשימ ןעסינטלעהרַאפ עטסנעדיישרַאפ יד
 ,ןעלהיפענ ןֹוא סעיצַאוטיס עטסנעדייש

 ןיא ךיז ןעניטיונ ,עטנרעלעג גינייוו טּפיוהרעביא ,ןעשנעמ
 עטנָאטיײװעגנָא ,עטגיטסעלַאב ערעייז ןעסיגוצסיוא טייהנעגעלעג ַא
 רעזיד זיא עסאמ ןעטנארגימיא רעסיורג רעזנוא ןיא ,רעצרעה
 ןעשנעמ עטנעזיוט רעטרעדנוה ,רעּפרַאש ַא רהעז טיונ טרָאס
 ;עטנעהַאנ ערעייז ןופ ,ןעמייה ערעייז ןופ ןעסירעגּפָא ןענייז
 "סיוא ךיז טייקכילגעמ ַא ךָאנ ןעטשרוד סָאװ ,תומשנ עדנעלע
 ,ךיז ןיא סערעטניא .ןַא ןעקעוורע וצ ןוא ץרַאה סָאד ןעדיירוצ
 ,ייז טקירד סָאװ סָאד ןענעוו הצע ןַא ןוא גנוניימ ַא ןערעה וצ

 טייהנענעלעג טרָאס ןעויד ,טייקכילגעמ טרָאס ןעזיד טָא
 ."ףעירב ?עטניב , רעד ןעפאשעג טָאה

 ,ןעטסירק ןופ ףעירב ןָא זנוא ןעמוק םייצ וצ טייצ ןופ
 אזַא ןענעק ייז ."רושטיפ, םעד ןופ טרעהעג ןעבָאה עכלעוו
 ןעגיטיונ ייז ןוא ,ייז ןעגָאז ,ןעניפעג טינ ץעגרע ןיא גנוליײטּפָא
 ץרַאה סָאד ןעדיירוצסיוא ךיז ןעמעוו רַאפ ,דניירפ א ןיא ךיז
 ףעירב עכלעזַא ןופ עכנַאמ .,גנוניימ ַא ןערעה וצ ןעמעוו ןופ ןוא
 ןענייז עכלעוו ,ךאלדיימ עכילטסירק ןופ ןענייז ןעטסירק ןופ
 ןענייז ןעדיא עכלעוו ןיא רעדָא רענעמ עשידיא ןיא טבילרַאפ
 ,טבילרַאפ

| 
 יז םוא ןוא ,ןעבירשעג טכעלש ןענייז ףעירב יד ןופ עליפ

 ףירב עליפ ,ןעביירשרעביא ייז ןעמ זומ ,רַאבקורד ןעכַאמ וצ
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 סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד ןופ טינ ןערָאװעג ןעבירשעג גיטנעק ןענייז

 ,ערעדנַא ןופ רָאנ ,ןעסַאנעגסיױא ייז ןיא ןערעוו רעצרעה ערעייז

 .ייז ןעלהעצרעד ייז סָאװ סָאד ןעביירשפיוא ןעטעב ייז ןעמעוו

 גנוגיטפעשַאב עלעיצעּפס ַא טלעקיווטנע רַאגָאז ךיז טָאה סע

 -ַאב ךיז ןעבָאה סע ."לעטניב; ן'ראפ ףעירב ןעביירש וצ ---

 ?עטניבא םוצ ןעבירשעג טרעװ אד, :(ןעדליש) סניֵאס ןעזיוו

 | ."ףעירב

 ךיז "רעביירש לעטניב, רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טנעלט טבָא

 ךילריטַאנ רימ ןענעלפ סָאד ןֹוא ,"הצילמ , ענענייא טימ ןעזָאלוצ

 .ןעקעמסיוא

 טעב ןוא זנוא וצ ןַאס א רעדָא יורפ א טמוק טפָא רהעז

 םהיא רעדָא רהיא רַאֿפ לָאז עיצקַאדעד רעזנוא ןיא רעצימיא זא

 ,"לעטניב, ן'ראפ ףעירב ַא ןעכיירשפיוא

 ןענופעג סרעטומ עלית ןעבָאה "ףעירב ?עטניב , ן'כרוד

 םינ ןעבָאה ייז עכלעוו ,רעטכעט רעדָא ןהיז ענערָאלרַאפ ערעייז

 לָאמ ייוצ .רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ רעדָא גיצנאווצ ןהעזעג

 עטַארייהרַאפ ןעבָאה "ףעידב לעטניב, ן'כרוד זַא ,ןעפָארטעג טָאה

 רעדורב ןוא רעטסעווש רָאג ןענייז ייז זַא ,טקעדטנע קלָאּפ-רָאּפ

 עיצקַאדער יד טכוזַאב רעטומ יד טָאה ןעכלעזַא לאפ ןייא ןיא)

 ,עלעדיימ א ,טנעה יד ףיֹוא יבייב ַא טימ "סטרעוורָאפ , ןופ

 וצ עצינעמילּפ רהיא ןוא רעטכָאט רהיא ןעוועג זיא עכלעוו

 סָאד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא רעדורב רהיא .,טייצ רעבלעזרעד

 .(טסואועג טינ רעהירפ ןייֵלַא סָאד ןעבָאה ייז ןוא דניק

 -עג ןענייז ןעגנוקעדטנע עדנעניוטש ערעדנַא ענעדיישראפ

 עכלעוו ,רעטומ ַא זַא ."ףעירב ?עטניב , ן'כרוד ןערָאװעג טכַאט

 עכילטע ןעוועג טלַא זיא סע ןעוו ,ןערָאלרַאֿפ דניק רהיא טָאה

 ןוא עכילטע טימ טָאה ןוא ,רהָאי רָאּפ ַא רשפא רעדָא טַאנָאמ

 -רָאפ , ן'ברוד ןענופעגסיוא דניק סָאד רעטעּפש רהָאי גיצנַאװצ

 גיצנַאװצ-ןוא-יירד יד ןיא ןעבָאה ןעננוריסַאּפ עכלעזא --- "סטרעוו

 ַא טעמכ ןיוש זיא סָאד .להָאצ ַא ןהֶא ןעפָארטעג רהָאי

 ןערעיוהעגנוא ןַא סױרדַא רעמיא ייז ןעפור ךָאד .,ךַאז עכילנייוועג

 ,סערעטניא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 20

 ןערהיא ןערָאלראפ לָאמַא רעטומ א טָאה ,ליּפשייב םוצ ,טָא

 עשינעילַאטיא א ןיא ןעזָאלענרעביא םהיא טָאה יז .עלעגניא ַא
 קלָאפ-רָאּפ עשינעילַאטיא יד ןוא ,טניואוועג טָאה יז ואוו ,זיוה
 ןערָאלרַאפ טָאה יז ןוא ,ואוו-שרעדנַא ןעניױצענרעביַא ךיז טָאה
 סלַא ןעסקַאװענסיױא ןיא עלענניא רעשידיא רעד ,דַאילס רעייז
 ןענייז קלָאפ-רָאּפ יד ןַא ,טניימעג טָאה רע .,רענעילַאטיא ַא
 ַא ןעוועג ןיוש ןיא רע ןעוו ,רעבָא רעטעּפש .ןערעטלע ענייז
 זַא ,טסואוורעד ךיז ,?אפוצ א ךרוד ,רע טָאה ,רעטַארייהרַאֿפ
 .ךיא ַא רָאנ ןיא רע ןוא ,עמַאמ-עטַאט ןייז טינרָאג זיא סָאד

 וצ ןעהיצ ןעמונעג םהחיא טָאה סע .ןעהור טנעקעג טינ טָאה רע
 ַא טיורטראפ דוס ןייז טָאה רע .,ןערעטלע עטנַאקַאבמוא ענייז
 םוצ ןעדנעו וצ ךיז ןעטַארעג םהיא טָאה רענעי ןוא ןעדיא
 געט רַאּפ א ןיא ןוא ,ןָאטענ ױזַא טָאה רע ."ףעירב לעטניב,

 ןעלַאפעג םהיא ,עמַאמ עשידיא יד ,עמַאמ ע'תמא ןייז זיא םורַא
 ןייוועג ַא טימ ןוא ןעשוק עכילטפאשנעדייל טימ ןלַאה ן'פיוא

 | .ריירפ ןופ

 :ננוריסַאּפ עדנענלָאֿפ יד טמענ רעדָא

 טינ דניק א טאהעג טָאה יורפ עננוי עטנעגילעטניא ַא
 ןיא ןענַארטענקעװַא יבייב יד טָאה יז .טארייחרַאפ גידנעייז
 וצ טמענ ןעמ ואוו ,ןעשילױטַאק א ,טלַאטשנַא ןעשטייד ַא
 ןעמ ;עלעריט א ךיז טנעפע סע .ךאל'הפוע ענעפרָאװעגרעטנוא
 .ןעטסַאק-ףעירב ַא ןיא ףעירב א יװ ױזַא ,יבייב יד ןיירַא טנייל
 סָאד רעטומ יד ןעק רעטייוו ןוא --- ךיז טכַאמרַאפ עלעריט יד

 .ןהעז טינ לָאמנייק ןיוש רניק

 לעטניב  םוצ זיא לָאמנייא ,ןערהַאי קעװַא ןענייז סע
 רעד .סעסקעט טַאַאטש םעד ןופ ףירב ַא ןעמוקעננָא "ףירב
 זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי א ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג זיא ףעירב
 וצ זיא סע .קילָאטַאק ַא סלא ןעראוועג טעװעדָאהענסיױא
 .ןןערעטלע עשידיא ןופ זיא רע זַא ,גנַאלק ַא ןעגנַאגרעד םהיא
 טָאה רע עכלעוו ,רעטומ ַא ךָאנ ןעקנעב ןעמונעג טָאה רע
 ןעטַארעג םהיא טָאה ןעפ .ןהעזענג טינ נָאט-סנעבעל ן'פיוא
 "ענ זנוא ֹוצ טָאה רע ,"ףעירב ?עטניב , םוצ ןעדנעוו וצ ךיז
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 רעטומ יד --- ןוא ,טקורדענּפָא ףעירב ןייז ןעבָאה רימ .ןעבירש
 .ןעזיווַאב ךיז טָאה

 רעפרעק ןייז ףיױא .ןעבירשעננעמַאוצ ךיז ןעבָאה ייז
 ,טגייצרעביא ךיז טָאה רעטומ יד .םינמס עסיוועג ןעוועג ןענייז
 ,םהיא ֹוצ ןערהָאפעגרעבירַא ןיא יז .ןהֹוז רהיא ןיא סָאד זַא
 פופ ףעירב ַא ןעמוקַאב ייז ןופ ןעבָאה רימ ןוא ,סעסקעט ןיא
 .קילג טימ

 עליפ .ןעגנוריסַאּפ עגילדנהעצ ןופ רָאּפ ַא זיולב ןענייז סָאד
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רָאפ ןעמוק ןעשינענעגַאב עזיד ןופ
 ,סיוארָאפ ןעסייוו רעזעל יד ןעוו -- טַּפָא ןוא ."סטרעוורָאפ,א
 עכלעוו ,ןהוז ַא טימ רעטומ ַא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןעלעוו ןענרָאמ זַא
 ץפיוא םלוע ןא טרַאװ ,ןהעזעג טינ ןערהָאי עליפ ךיז ןעבָאה
 רעטומ עכילקילג יד ןהעז וצ םוא עדייבעג רעזנוא ןעבעל ,סַאג
 ,דניק םענענופעג רהיא טימ

 -ייז ןעשינעהעשענ עלענַאיצַאסנעס ערעדנַא ןוא עכלעזַא ,ָאי
 ןיא טינ רעבָא .ךאז עטפָא ץנַאנ ַא "ףירב לעטניב, םעד ןיא ןעג
 ,גלָאפרע ןעניזיר ןייז ןופ לַאװק טּפױה רעד טגיל םעד

 -ַאב ןוא ןענַאטשַאב זיא "ףירב לעטניב, םעד ןופ רקיע רעד
 תומשנ עכילשנעמ ןופ סעידענַארט עליטש יד ןופ רעמיא טייטש
 ,"ןעבעל ןופ ךוב , םעד ןופ רעטעלב עגידריווקרעמ ךילקריוו ---
 ןעציטָאנ רעדָא ןעלקיטרַא עניימ ןיא ןעקירדסיוא ךיז געלפ ךיא יו
 ,"רושטיפ,, םעד ןעגעוו

 -ענ ןעמונעג "ףירב לעטניב, םעד ןֹופ ןענייז סעמעט עליפ
 ערעייז רַאפ ,רעביירש-ןעציקס רעדָא ,רעבײרשיַאמַארד ןופ ןערָאוז
 םעד ןיא טניל סערעטניא ןעשירארעטיל טימ טלעװ ַא .קרעוו
 ."ףירב לעטניב,

 -יטש יד ןופ ןעליּפשייב רָאּפ ַא ןעבעג ךיא ליוו סולש םוצ
 יד ןיא טקורדעג טָאה "ףירב ?עטניב , רעד עכלעוו ,ףירב ערעל
 ןעבעג ךיוא ָאד לעװ ךיא .ץנעטסיזקע ןייז ןופ רהָאי רֶאַּפ עטשרע
 פעטניב, רעד עכלעוו ,סעמַארד-סנעבעל עליטש יד ןופ רָאַּפ ַא
 ,ּפֶא טלעניּפש "ףירב
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 לעדיימ יד .ןעליוו ןייז ןעגעג יורפ ַא טָאריײהעג טָאה ןַאמ א

 טסָארּפ טָאה רע ןוא ,ןיזנהַאו זיב טבילרַאפ ןעוועג םהיא ןיא זיא

 .הּפו רעד וצ ןהענ וצ ןעגאזטנע וצ ךיז טָאהעג טינ טומ ןייק

 ,ןיינ ןעגָאז טלעװעג רע טָאה ,טונימ רעטצע? רעד ןיא ,ךָאד !

 טסואוועג טינ טָאה רע םגה ,ערעדנַא ןַא טבילעג טָאה רע םירָאװ

 רעדעי וצ זַא ןערָאװשעג רעבָא םהיא טָאה הלכ יד זיא יז ואוו

 םג ןעבעג םהיא יז טעװ ,ןעזייװַאב ךיז טעװ ענעי סָאװ טייצ

 יז ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ ןזיא ץלַא סָאד .ןעיײרּפַאב ןוא

 יז ןעו ,ָאד .אקירעמַא ןייק קעװַא ןוא טַאהעג הנותח ןעבָאה

 ןייז ןוא ,ןעזיװַאב ענעי ךיז טָאה ,רעדניק ייווצ טַאהעג ןיוש ןעבָאה

 טציא רע לָאז סָאװ ,טרעקַאלפעגפיוא ךיילג טָאה רהיא וצ עביל

 ? ןָאט
 -רָאֿפ ןיא רעכלעוו ,לַאפ ןעכַאפנייא ץנַאנ ַא טמענ ,רעדָא

 "קע "ס'ףירב לעטניב, םעד ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ןעמוקעג

 .ץנעטסיז

 ,ע'סואימ ןייק טינ רעבָא ,עגנוי ץנַאג ןייק טינ ,?עדיימ א

 םָאה יז .ןעשנעמ ןעכילרע ןעטסָארּפ ַא ןתח ַא רַאפ טַאהעג טָאה

 "עג ַא רַאפ ןוא ,רע יו עט'נסחי ערעסערנ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז

 רָאנ ,דנעסיוונוא טולָאסבַא ןעוועג יז זיא ן'תמא ןיא .עטעדליב

 םעד טימ  .גנוטייצ א ןיא ןעכַאז עטכייל יד ןעזעל טנעקעג טָאה יז

 -נוק ןהֶא שנעמ ַא ןעוועג זיא רע .סיורג ןעטלַאהעג ךיז יז טָאה

 ענייז ןוא .שנעמ-סקלָאפ רעשיטַאּפמיס ,רעגיטכירפיוא ןַא ,ןעצ

 -נעמ עבילרע עכלעזַא ןוא עטסָארּפ עכלעזַא ןעוועג ןענייז טניירפ

 רע זַא ,ּפָאק םעד ןעלוד םהיא יז טנעלפ ,ָאזלַא .רע יו ןעש

 טלָאװעג טָאה יז .ן'רבח טינ ךיז טייל עגנוי עכלעזַא טימ ףרַאד

 ,"ןעשנעמ ַא רַאפ םהיא ןעכאמ , ,ןענָאז יז טנעפ ,"ןעדליב , םהיא

 ייב לָאז ןעבָאה הנותח ןעלעוו ייז ןעוו זַא ,טלָאװעג טָאה יז ןוא

 "מָאק "ענייפ , טימ זיוה ?ענייפ, ,"עטנעגילעטניא, ןֵא ןייז ייז

 .עינַאּפ

 -ָאק "עטנעגילעטניא , ערהיא טימ זֹא ,ןעווענ זיא ףוס רעד

 ןעטלַאהעגקירוצ םהיא טָאה יז סָאװ ,םעד טימ ןוא סעווטסטעק

 רהיא ןופ זיא רע ןוא ,ןעסערעד םהיא יז טָאה ,םירבח ענייז ןופ

 .קעװַא



 208 "םרושטופ, עבולטע ןוא רעטייברַאטומ עכולטע

 -רַאפ ןוא סיּפֶא רעזנוא ןיא ןעפיול ןעמונעג יז טָאה ןַאד
 לעטניב , ןיא ןעביירש ןתח רחיא לָאז ךיא ןערהָאי יד רימ ןענייוו
 ,רהיא וצ ןערעקמוא םהיא ןוא "ףירב

 רעטנַאקַאב אזַא ןערָאװעג ןענייז "ףירב לעטניב , רעטרעוו יד

 ַא יו ייז טכיורב ןעמ ןוא ,טכיורבעג ייז טָאה ןעמ זַא ,קורדסיוא
 ,שידיא רענאקירעמַא רעזנוא ןופ לייט

 פעטניב ןיא רהיא ?לעטש שטָאכ ,עטכישעג עגידריווקרעמ א,
 -- ,'ןעבעל'כ ,עטכישענ ףירב ?עטניב ַא זיא'ס, רעדָא ,"הירב
 עטנַאסערעטניא ןַא ףיוא ךילנחעוועג ןעמ טגָאז רעטרעוו עכלעזַא
 ַא ןופ רעטנַאלּפ א סעּפע רעדָא ןעבעל ןעילימַאפ ןופ שינעהעשעג
 ,רעטקַארַאכ ןעשיטנַאמָאר-דנערהיר

 ,ןענעייל טנעקענ טינ ןעבָאה סָאװ ןעיורפ עשידיא ןעסַאמ
 .ןענעייפ טנערעלענסיוא "ףירב לעטניב, םעד בילוצ ךיז ןעבָאה

 פעטניב , םעד בילוצ ואוו ,ןעלַאפ ןענעוו טלהעצרעד סָאה ןעמ ןוא
 לייוו ,ריטראווק רעדנַא ןַא ףיוא טפומענרעבירַא ןעמ טָאה "ףירב
 ,ןידניירפ א רעֶדָא הכורק ַא ןעװעג הנכש סלַא זיא ןעטרָאד

 ,"ףירב לעטניב , םעד ןענעייל טנעקעג טָאה סָאוװ

 ףיוא ןערעפטנע ןייֵלַא ךיא געלפ רהָאי יירד-ייווצ עטשרע יד
 טנעלפ ,בילטָאג ןָאעל ,רעטערקעס ןיימ ."?עטניב , ןיא ףירב עלא
 ,ןעקורד וצ ןעוועג טרעוו זיא סע סָאװ יד ןעביילקסיוא ,ןעזעל ייז
 וצ ריס וצ ןעבענרעביא ייז ןַאד ןוא ,ךַארּפש יד ןעטכירראפ
 םעד טימ ןָאט טײברַא יד געלפ ךיא .ןעטרָאװטנַא יד ןעביירש

 ןעמ טהעז ףירב עניזָאד יד ןיא םירָאװ .ןענינעגראפ ןעטסערג
 -ענ בָאה ךיא .תומשנ עכילשנעמ ןופ עמַארָאנַאּפ ענעטלעז ַא
 טָאה רעטעּפש .,טײברַא רעד ןיא סערעטניא ןעשירָארעטיל ַא טָאה

 ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא ,טייצ ?יפוצ ןערעדָאפ ןעמונעג סָאד ןיוש
 .ב ןופ ןערָאװענ ןעבירשענ ןעטרָאװטנַא יד ןענייז רהָאי יירד
 רעטייבראטימ ןעלעיצעּפס ַא רימ ןעבָאה טנייה .ןע'םיובנענייפ
 וצ ףיוא ןעטייווצ ַא ןוא ףירב יד ןעריטרָאס ןוא ןעזעל וצ ףיוא

 .ןעטרָאװטנַא יד ןעביירש
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 ַא ןעטלַאהטנע "לעטניב , רעד טָאה 1909 ןופ רעמוז םעד ןיא

 "יימ טעקעשזד סנערדלישט ַא) רעטײברַא ןעשידיא ַא ןופ ףירב

 םיפ יד טימ טיײברַא ןייז ןופ יװ ,טלהעצרעד רעכלעוו ,(רעק

 ןעמ ןוא ,סופ ַא ןערָאװעג קנַארק םהיא ייב זיא ןישַאמ-יינ רעד ייב

 יד וצ ָאזלַא ךיז טדנעװ רע .,ןעמענּפָארא טזומענ רהיא טָאה

 ןעמַאזוצ ,ףירב רעד .סעילוק ףיוא ןעבעג םהיא ןעלָאז ייז ,רעזעל

 "גוא ןַא ןעפורעגסורַא טָאה ,םהיא רעטנוא זיטָאנ רעזנוא טיט

 -רַא ןעכילקילגנוא םעד וצ עיטַאּפמיס ןופ עילַאווכ עכילביירשַאכ

 ןיא סע  .תובדנ טימ ןעמָארטש ןעמונעג טָאה סע .רעטייב

 ךיז טָאה סע .סעילוק ףיוא יוװ רהעמ ךרע-ןיא-טינ ןעמוקעגנָא

 "םטרעווהָאפ , םעד ןיא) עמוס עשביה ץנַאג ַא טלעטשעגנעמַאזוצ

 ?עקיטרַא-טייל ַא ןענישרע זיא ,1909 ,ןעט21 םעד ,טסונוא ןופ

 ,(םעד ןעגעוו

 עיצקַאדער רעזנוא ןיא ךיז ןעבָאה "ףירב ?לעטניב, םעד ךרוד

 ייז ןעפור רימ יװ ,"ףירב ךעלטניב, עגידעבעל ןעזיײװַאב ןעמונעג

 ןַא ,הצע ןַא ןעכוז סָאװ ןעשנעמ ,ןעדנואוו-המשנ טימ ןעשנעמ ---

 רעדָא ,טכייל טינ ייז ןיא ןעביירש .עגַארפ ַא ףיוא טרָאװטנַא

 } טייקכילטנעפע רעד ןעיורטרַאפ דנואוו רעייז טינ ןעליוו ייז

 .טינ ךיוא ייז ןעליוו ןעטנַאקעב ַא ןעטערקעס ערעייז ןעיורטרַאפ ןוא

 ,ןעשנעמ עטנעגילעטניא גונעג ךיוא ןַארַאפ .ןײֿלַא ייז ןעמוק

 .ךערּפשעג ןעכילנעזרעּפ ַא ןיא ןעדיירכרוד ךיז רעסעב ןעליוו סָאװ

 לעטניב , רעייז לָאז ןעמ ןעטעב רעכוזאב עזיד ןופ עגינייא

 ןערעוו ןעמענ ןייק ,ןעלעטשניירא "ףירב ?עטניב , םעד ןיא "תורצ

 | .טנָאמרעד טינ ייס יװ ייס ךָאד

 -עּפס ַא ןעראוועג טעדנירנענ זנוא ייב זיא ןפוא ןעזיד ףיוא

 -ַאב עלַא יד ךיא נעלפ לָאמַא .ָארװיב-סנָאיצַאמרָאפניא עלעוצ

 "טנע ױזַא רעבָא ךיז טָאה טייברא עזיד .ןיילַא ןעמענפיוא רעכוז

 -עטניא ןַא ,ןעשנעמ ןעלעיצעּפס ַא וצרעד ןעבָאה רימ זַא ,טלעקיוו

 .ןעלופטקַאט ַא ,םענערהַאפרע ןא ,ןעטנעגיכ

 עכלעזַא ןעמענוצפיוא סיוא ךיוא טציא טפָא רימ טמוק ךָאד

 .ךילנעזרעּפ רעכוזַאב

 -ןיב ןעזיד ןיא ןערעוו סעמַארד-סנעבעל עטסטנאסערעטניא יד
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 ןעזיד ןיא רימ טמוק רעכלעוו ,ליּפשייב א זיא טָא ,טקעלּפטנע ַאר
 : ןורכז ן'פיוא ףױרַא טנעמָאמ

 ייווצ ןעבָאה ,םייח רעטלַא רעד ןיא ,רעהירפ ןערהָאי עליפ טימ

 טנעה יד ןעבענעג ךיז ,ךיז גידנעדייש ,םירבח שרדמה-תיב עמיטניא

 ףיֹוא ייז ןעבָאה העובש רעייז .טייהיירט עגיבייא ןערָאװשעג ןוא

 טָאה סָאד .טקַארטנָאק רעגיטסייג ןימ ַא --- ןעבירשעגפיוא ריּפַאּפ

 ףלעװצ .ןערהָאפענ אקירעמא ןייק ןיא רענייא ןעוו ,טריסַאּפ

 -ענרעבירַא ךיוא רעטייווצ רעד זיא רעטעּפש רהָאי (רהעמ רעדָא)

 ,ךייר ןוא טַאריײהרַאפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעטשרע רעד .ןעמוק

 רעבָא .ננורעטסיינַאב טימ ןעמונעגפיוא דניירפ דנענוי ןייז טָאה רע

 ןיא יורפ ןייז .טליופעגנ ךיז רע טָאה טלעג טימ םהיא ןעפלעה

 ןעציטש רבח ס'נַאמ רהיא טנעלפ יז ןוא ,םהיא ןופ רעסעכ ןעוועג

 ןוא ,םייהענ ןיא ןהעז ךיז ייז ןענעלפ טרַא ןעזיד ףיוא .הקיתשב

 "קַאדער רעד ןיא  ,ייז ןעשיווצ ןַאמָאר ַא ןעמוקענסױרַא זיא סע

 יז .ץלַא טלהעצרעד טָאה יז .יורפ יד ןעמוקענ טשרעוצ זיא עיצ

 -רַאק , רהיא ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז ױזַא יו ,הצע ןַא ןעטעבענ טָאה

 ןענייז ךָאנרעד .ןעפורענ םהיא טָאה יז יװ ,"ןַאמ ןעטכעלש ,ןענ
 ."הרות ןיד , ןימ ַא ףיוא --- ןעמוקענ זנוא וצ יירד עֶלַא ייז

 ךָאנרעד .ןעדנוטש רֶאַּפ ַא טכַארברַאפ ייז טימ בָאה ךיא

 רהעז טכַאמענ טָאה יורפ יד ,לָאמ ןעטייווצ ַא ןעמוקענ ייז ןענייז

 ןעוועג זיא עביל רעייז ןוא ,ךיוא טסַאנ רעד .קורדנייא ןעטוג א

 קלָאפ רַאּפ עטַארייהרַאפ יד טָאה רעדניק ןייק .עביל ע'תמא ןַא
 יז .ןַאמ רהיא ןופ ןעיירפַאב ךיז טלָאװעג יז טָאה .טַאהעג טינ

 -לעה ןוא ןעטייברַא ,טנעס ַא ןהֶא ןהענוצקעוַא ןעוועג טייראב זיא

 ."אקירעמא ןיא סיפ יד ףיוא ןעלעטש ךיז , ןעטכילענ רהיא ןעפ

 ן'כרוד טיירפַאב רהיא טָאה ןַאמ רעד זַא ,ןעווענ זיא ףוס רעד

 .טכירעג

 : ןימ רעדנַא ןא ןופ ?לעּפמעס , א זיא טָא

 רהָאֹי גיצנַאװצ רעביא טָאה ןערהָאי עלעטימ יד ןופ ןַאמ ַא

 יז .טסַאהענ רעמיא םהיא טָאה עכלעוו ,יורפ ַא טימ טבעלענּפָא

 םהיא טָאה יז ןוא ,רעדניק ןעוועדָאה וצ ןוא ןעבָאה וצ ביל טָאה

 ,רעדניק יד וצ רעטָאפ סלַא ןוא רעזייּפש רהיא סלַא רָאנ טפרַאדעג

 -עד ןוא ,טבילעג רהיא טָאה רע ,ןעריובעג טלָאװעג טָאה יז סָאװ



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 18

 -דנע רעבָא .ןעגנוגידיילַאב ערהיא עלַא ןעגָארטרַאפ רע טָאה רעביר

 ןעוו ,טציא .טרעדנעעג רהיא וצ ןעגנוהיצַאב ענייז ךיז ןעבָאה ךיל

 ןיא רע םָאה ,רהָאי גיצרעפ ןוא עכילטע ןופ ןַאמ ַא ןיוש זיא רע

 -ניא ןעשיטנַאמָאר ַא ןוא ,ןַאמ סלַא עדריוו-טסבלעז טלהיפרעד ךיז

 בייוו יד רעבָא ,ןעיײרפַאב ךיז ליוו רע ,ןעיורפ ערעגניא ןיא סערעט

 םהיא סָאד טנָאז יז ןוא ,רעמיא יװ םהיא טסַאה יז .טינ טזָאל

 טנ א םהיא ןעבענ רעבָא ,רעמיא יו ,ףרַאש ױזַא ןוא ןעפָא ױזַא

 ,ךיז יז טנַאזטנע

8 

 ."םעקינטײרללָא , יד

 -עגפיוא טימ לופ זיא טלעוװ-ןעטנַארנימיא רענַאקירעמַא יד

 ,ךיוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןַארַאפ זיא פיט ַאזַא .םיריבנ ענעמוק

 ןיא יו ,םהיא ףיוא שינעטערעג ַאזַא ָאטינ זיא ץענרע ןיא רעבָא

 יו סיוא ןעסקַאװ ןעסנעגייא עיינ ואוו ,"הנידמ סע'סובמולָאק ,

 ,ךַאלמעווש

 -יוונוא ייז ןופ עטסיימ --- ןערענָאילימ-לעמעווש עגיזָאד יד

 טימ ןעפראוו וצ ךיז ןָא גנולצולּפ ןעביוה סָאװ ,ןעשנעמ עדנעס

 -קנַאד ַא ןענייז --- עלָאר ענשזַאװ ַא ןעליּפש וצ ןוא רעטרעדנוח

 רעזיד ךיז טָאה םענייק ייב ןוא .רעכַאמ-סַאּפש רַאפ אמעט עראב

 יד ןיא זנוא ייב יװ ױזַא טרעדָאפעג טינ ײרעבַאמ-סַאּפש טרָאס

 ךיז טָאה סע .טדעטש רענַאקירעמַא יד ןופ ןעלַאטרַאװק עשידיא

 -עגנייא רימ זיא ָאזלִא ,ןעכַאמ וצ קזוח ייז ןופ ןעטעבעג טסָארּפ

 .עבלעזַא ןערוטַאקירַאק עטנעכייצענ עירעס א ןעקורד וצ ןעלַאפ

 "עג ןעמָאנ א עירעס יד לָאז ןעמ יו ,ןעוועג זיא ענַארפ יד

 סע .טסנרע וצ ןענייז "ריבג רענעמוקעגפיוא , רעטרעוו יד ,ןעב

 -ָאטַאק ַא ןעבָאה לָאז סָאװ ,טרָאװ א סעּפע טרעדָאפעג ךיז טָאה

 -טוג, .ןעמָאנ א ןעסאפראפ טוװאווּפעג בָאה ךיא גנַאלק-סעוװ

 ַא) ,"רמעמ ןיא השקשנ, שידיא רענַאקירעמַא ןיא טסייה "פא

 ןעקנאדעג עניימ ןיא טשרעוצ ךיא בָאה ."דנעבאה-?יואוו, ,"דיגנ

 רעבָא סָאד בָאה ךיא ,?קינּפָאטוג , טרָאװ םעד טוואורּפעגסיױא
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 טלעפ סע .טנאסערעטניא טינ טגנילק סע .ןעפרָאװעגקעװַא ךיילנ

 ."קַאנק, רעד

 ינַא ןַא טקורדענ ךיא בָאה ,1906 ,רעבמעטּפעס ןעט-13 םעד
 סע יו ,טלעטשעגרָאפ בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,על'השעמ-סנָאיצַאט

 -ירֶא ןַא ןוא רעכייר ַא ,ןעטנַארנימיא ייווצ אאקירעמַא ןייק ןעמוק
 רעכייר רעד : טהערדעגרעביא ץלַא ךיז טָאה ָאד יװ ןוא ,רעמ

 יד וצ טסאּפענוצ טינ זיא רעכלעוו ,(ןעמָאנ ןייז זיא ?אירזע) דיא

 ,רעבָא רעטייווצ רעד .םירָא ָאד טרעוו ,ןעדנעטשמוא רענַאקירעמַא
 -רַא, ,תרשמ ַא ןעוועג ן'לאירזע ייב םייה רעד ןיא זיא רעכלעוו

 -ויא זיא לאירזע ןוא טנַאקירבַאפ ַא טרעוו רע ."ףױרַא ָאד ךיז טייב

 .רעטײברַא ענייז ןופ רענ
 ,קיד ןעוועג רע זיא ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעגנ זיא לאירזע ןעוו

 ןוא רַאד ןעוועג זיא תרשמ ןייז דנערהעוו ,ךיוב רעסיורג ַא טימ

 טציא ןיא לאירזע : טרעקרַאפ ןערָאװעג זיא רעבָא ָאד .רָאוװק
 .ךיוב עסיורג ַא טָאה רענעי ןוא רַאוװק ןוא רַאד

 -ַאקירַאק ןענעכייצ טייצ וצ טייצ ןופ ןַאד טנעלפ זנוא ייב

 בָאה ,ָאגַאענ ןעמָאנ ן'טימ טסירק רעשינעמור רעגנוי ַא רעדליב רוט

 ןוא על'השעמ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןעֿבענענרעביא םהיא ךיא

 -ייוו ןעלָאז סָאװ ,רעדליכ ריפ טימ ןערירטסוליא וצ רחיא ןעטעבעג

 ייווצ יד ןופ ןערוניפ יד טרעדנעעג ךיז ןעבָאה זיײװכַאלסיב יוװ ןעז
 ריפ יד רעביא בָאה ךיא ןוא ןָאטענ ױזַא טָאה רע ןעטנַארנימיא
 : טפירשרעביא םעד טלעטשענפיורַא ןעננורהעלקרע יד טימ רעדליב
 ס'לאירזע טסייה סָאד "? ךיוב ס'לאירזע ןעמוקעגניהַא זיא ואוו,
 .תרשמ ןעגילָאמַא ןייז וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא אקירעמא ןיא ךיוב

 -רעד ךיז ךיא בָאה ,"סטרעוורָאפ , ןיא םעד ףיוא גידנעקוק

 בָאה ךיא .,םיריבג ענעמוקענפיוא יד ןענעוו ןַאלּפ ןיימ ןָא טנָאמ

 .,ןעמָאנ א ןענעוו ןעטכַארט ןעמונעגנ רעדיוו

 -ללֶא ןיא רע, קורדסיוא םעד ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא
 ַא ןיא םהיא ןעכיורבעג ןעטנַארגימיא ערעזנוא יװ ,(*"טיאר

 .ןיז ןעסיוועג

 ,ךילרעטרעוו ןעצעורעביא סָאד לָאז ןעמ ןעװ ,"טיַאריללָא, (*
 ,ךַארּפש רעד ןיא טהעג עזַארּפ יד יװ ."טכער סעלַא, ןעסווה טלָאוװ
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 ןעק ,"טיַאר-ללֶא זיא רע, זַא ,םענייא ףיוא טגָאז ןעמ ןעוו
 ןיוש רימ ןעבָאה םהיא; :יוװ ןיימ ןעבלעז םעד ןעבָאה סָאד

 טינ ונינע ןייק ןעמ ףרַאד םהיא טימ, :רעדָא ,"טגרָאזרַאפ

 ."ןענאז

 רעד טלעטשעגנעמאזוצ רימ ייב ךיז טָאה טרַא ןעזיד ףיוא

 -עג ךיילג בָאה ךיא ןוא ,"ק י נ ט יא ר - 9 9 א, טרָאװ
 םהיא ןיא זַא ;ףרַאד ןעמ סָאװ טקנוּפ ןיא סָאד ןזַא ,טלהיפ
 טרעדָאפ רעכלעוו ,סַאּפש רעשיריטַאס טרָאז רעניטכיר רעד טניל

 .ָאד ךיז

 "סָארּפ ַא יו ןעלעטשרָאפ ןעטעבעג ןע'אנאענ ןַאד בָאה ךיא
 "סיוא ןַא טירטס רעטסעה ףיוא טמוק ענעדיא עדנעסיוונוא עט
 בָאה דליב ןעזיד רעטנוא ,גינָאה ןיא ןוא גיסע ןיא עטצוּפעג
 ,טלהעצרעד טרעוו סע ואוו ,תורוש ץוט ַא ייב ןעבירשעגפיוא ךיא

 טירטס רעטסעה רעבלעז רעד ףיוא ,יקַאט ,יז טנעלפ רעהירפ זַא

 יז טניואוו טציא זַא רעבָא ,עלענעוו ןעשרעלדעּפ ַא טימ ןהעטש
 ןעזייו רעהַא טמוק ןוא ,דנענעג ןוַאטּפַא ןעכייר ַא ןיא ןיוש
 ענעפָא ַא רעבָא טהעזרעד יז ןעוו ,רעדיילק עשיצירפ ערהיא
 רעד ןיא טלַאה יז ואוו ךיז יז טסעגרַאפ ,גנירעה טיס סָאפ

 םעד ןיא סעקשטנעה ענייפ ערהיא טימס טכירק ןוא ,טלעוו

 ס'ליװגנַאז ןופ ןעמונטנע ןיא קנַאדעג רעד) ןיירא ל?עסָאר-גנירעה

 ,?ָאטעהג רעד ןופ רעדניק,

 עסיורג טימ ןעבירשענפיוא ךיא בָאה דליב םעד רעניא

 | : ןעבַאטשכוב

 ,"סעקינטיירללָא ןופ עירעלאנ ַא,

 ,.רעטייוו ןעגנַאגענ סָאד זיא יױזַא ןוא

 ,רעבָאטקָא ןעטפ םעד ןענישרע זיא "עירעלַאג , עטשרע יד

6, 

 -נירגעג ןיא (רעבָאטקָא ןעט9 םעד) עירעלאנ עטייווצ יד

 ןייז לָאז ,טוג, :רעדָא ,"טוג ץנַאג, ,,טוג, :גנוטיידַאב רהיא זיא

 טסיוה, "טיַאריללָא ז'יה, טגָאז ןעמ ןעוו ןוא ."ןעדירפוצ ןיב ךיא ,יוזַא

 :רעדַא ,"ךיו טסַאּפ רע, ,"גיוט רע, רעדָא ,"טנוזעג זוא רע, :סע

 ."טלעג טָאה רע, :רעדָא ,"רוחב רענשזַאװ ַא זיא רע,
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 טלעטשענרָאפ טרעװ סע ,רוטַאקירַאק ?אירזע םעד ףיוא טעד

 ןוא סָאג ן'פיוא ןעהעטש "סעקינטײרֿפלָא , עגידלעכייב ייווצ יו

 ,ןערעדנַא םוצ רענייא טנעהַאנ ץנַאג ןעהעטש ייז ,ןעסעומש

 רוטַאקירַאק יד .עלעגניא ַא ןהעגכרוד ייז ןעשיווצ ןעק ךָאד

 ,"לענוט רענידעבעל א, טפירשרעביא םעד טגָארט

 -ללֶא) ןַא יװ ,רוטַאקירַאק ַא טניישרע רַאונַאי ןעט8 םעד

 "רַאפ ,סעצנָאװ טָאה יז .,ןעריפַארגָאטַאפ ךיז טהעג "עצינטייר

 רעפַארגָאטַָאפ םעד ןופ טרעדָאפ ןוא טנַאה ן'טימ ייז יז טלעטש

 זַא ,ױזַא רעבָא ,סעצנָאװ יד ןהֶא ןעמענרעטנורַא רהיא לָאז רע

 .ןהעז טינ דליב ן'פיוא ךיז לָאז טנַאה רהיא

 רעטסימ, יװ טלעטשעגרָאפ טרעװו רַאונַאי ןעט14 םעד

 "יואוו רעיינ ןייז רַאפ רעדליב טפיוק ,קינטיירללַא ןַא ,"שטיליוק

 סלא טרעװ רעדָא טלַאהניא רעייז טינ טכַארטַאב רע  .גנונ

 רָאנ ייז טסעמ רע .טיירב ןוא גנייק רעייז רָאנ ,קרעווטסנוק

 ףיוא ץַאלּפ ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא טָאה רע .ןישרַא ן'פיוא

 : ,רעדליב רַאפ טנעוו יד

 ,עלייב יװ ,רוטַאקירַאק א ןַארַאפ זיא רַאונַאי ןעט20 םעד

 זיא יז ."ןעצנַאט ךאבענ ךיז טנרעל , ,עצינסעברַא ענעזעוועג יד

 .בַאשזד רערעװש ַא ןיא סע  .גנוי רהעז טינ ןיוש ןוא קיד

 עטכָאקעג טפיוקרַאפ טָאה יז ןעוו ,רעהירפ זַא ךיז טרהעַלק יז

 זיא יז ןעוו ,טציא יוװ רעגנירג טבעלעג רהיא ךיז טָאה ,סעברַא

 ,עקטארקָאטסירַא ןַא

 רעד יו רָאפ דוטַאקירַאק ַא טלעטש רַאורבעפ ןעט4 םעד

 םנעקרעד רע זַא ךיז טכַאמ קישזווינ רעטסימ רענערָאװעג-ךייר

 ,סָאבעלַאב ןענילָאמַא ןייז טינ

 ַא טַאהעג "סטרעװרָאפ , רעד טָאה רַאורבעּפ ןעט11 םעד

 ןַא ףיוא ןעקניו ךיז טנערעל עצינטיירלא ןא יו ,רוטַאקירַאק

 ,רעגייטש רענַאקירעמַא "ןעשיטַארקַאטסירא,

 טשיװ קינטיײרלַא ןַא יו ,דליב ַא ןעוועג זיא רוטַאקירַאק ןייא

 "עג טָאה רע סָאװ ,עצַארּפ רערעווש רעד ךָאנ סייווש םעד ךיז ןופ

 ַא ףיוא .קעשט ַא ףיוא ןעמָאנ ןייז ןעביירשרעטנוא םייב טאה

 רע ."סעמיצ לירעב , ןעמָאנ ן'טימ "קינטיירלא , ןַא טציז ןעטייווצ

 ןעכַאמ טנערעלעגסיוא ךיז ןוא ,רערעל .ַא ןעמונעג ?עיצעּפס טָאה
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 רע יו טקנוּפ ןָאט רָאנ רעבָא סָאד ןעק רע .טפירשרעטנוא ןייז
 ןוא יוזא ןייז זופ טפירשרעטנוא יד .טנערעלענסיוא ךיז טָאה

 ַא דָארג ךיז טכַאמ סע זַא רעבָא ןעמ טוט יו .סיורג יד ױזַא
 -ענ לירעב טָאה ? ץַאלּפ רענינייוו ןַארַאפ זיא סע ואוו ,קעשט

 ן'פיוא ןעמָאנ ןייז ןענידנע וצ יו טינ הרירב רעדנַא ןייק ךַאב

 ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא רוטַאקירַאק רעדנַא ןַא טימ .שיט

 "ךעלרעיוא טסָארּפ , טימ ארעּפֶא רעד ןיא טציז קינטיירלַא ןא יו
 .ןערעיוא יד ףיוא

 -ייא ןופ .ןעבענעגנ ןייֵלַא ךיא בָאה סעמעט יד ןופ עטסיימ

 -ָאק יד ןופ ןעצעמיא ןופ ןעמוקעג קנַאדעג רעד זיא רעבָא ענינ
 -ייא ןיא זנוא ןופ עכילטע ןופ רעדָא ,עיצקַאדער רעד ןיא ןענעל

 ,םענ

 טרָאװ רעד ןוא גלָאפרע ןעגיזיר ַא טַאהעג טָאה רושטיפ רעד
 ןיא ןיירַא זיא רע זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןערָאװעג זיא "קינטיײרילָא
 ,ךרַאּפש-סקלַאפ רעזנוא

 ,טגיטיונעג גנַאל ןיוש קורדסיוא אזַא ןיא ךיז טָאה ןעמ

 םעד ןופ ןהוז ַא) רעמָאש םהרבא ,גרוטַאמארד רעשידיא ַא
 ןעטמירַאב םעד רַאפ טָאה ,(שטיוועקייש רמש רעביירש ןענַאמָאר

 יד , ןעמָאנ ן'טימ עסעיּפ א ןעבירשעגפיוא ָאקסעלונָאמ רעליּפשיוש

 -ַארד ערעדנַא .טייצ עגנַאל ַא ןעננַאנעג זיא יז ןוא ?סעקינטיײרלַא
 ןעכערּפשעג יד ןיא טלעטשעגניירַא טרָאװ םעד ןעבָאה ןעגרוטַאמ
 ןעמ טָאה ענעצס ?יװעדָאװ רעד ףיוא ןענָאזרעּפ ערעייז ןופ

 ."קינטיירלא רעד , עמעט רעד ףיוא רעדיל טסַאפרַאפ

 טרעוו טרָאװ רעד יו רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ רעביא ןיוש
 -ריטַאנ ַא -- ךארּפש רעד ןיא ןעבילברַאפ זיא רע .טכיורבעג

 .שידיא רענַאקירעמַא רעזנוא ןופ לייט רעכיל

9 

 .יירענעמ ענעדנואוושרַאפ ןופ עירעלַאג יד,
 "יוטנע ננַאל ןופ ןיוש זיא טלעוװ-ןעטנַארנימיא רעזנוא ןיא

 ערעייז ןופ ןעפילטנַא סָאװ רענעמ :הפנמ עלעיצעּפס ַא טלעק
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 ןייז ןופ טפילטנַא רענייא ןעוו ,םייה רעטּלַא רעד ןיא .ןעיודפ

 -לע ענייז ןופ ךיוא טפױלטנַא רע זַא סנעטסיימ סע טסייה ,יורפ

 ןיא רע רעכלעוו ןיא ,לעטלעוו רעצנַאג רעד ןופ ,םיבורק ,ןערעט

 רעד זיא ַאקירעמַא ןיא ,ןעסקאוועגסיוא ןוא ןערָאװעג ןעריובעג

 ןייז זיא םהיא רַאפ .,רעטרעדנוזענּפָא ןַא סנעטסיימ טנַארגימיא

 ןענייז טדעטש רענַאקירעמַא ןוא .טלעו רקפה ַא םייה עיינ

 ןענייז טדעטש ןוא ,עניזיר ַא זיא דנַאל סָאד .גידעכָאק ןוא סיורג

 "נעמ םעד ןיא !םענעּפָאלטנַא םעד ךוז הענ ,טנייה ,ךס ַא ַאד

 .ןעדניושרַאפ וצ טכייל זיא םוהת ןעש

 טימ ןעיורפ עזָאלפליה ,תונוגע ןופ ףירב ןעמוקנָא ןענעלפ סע

 "עג ַא טימ עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוק ןענעלפ עכנַאמ רעדניק

 םינ ןעבָאה ריס .רענעמ ערעייז ןעכוזפיוא ייז לָאז ןעמ ,ןייוו

 "ורד וצ ףירב עכלעזַא טכער עלַארָאמ ַא ןעבָאה רימ זַא ,טבױלגעג

 -עלעגנַא-ןעילימַאפ ןיא ךיז ןעשימניירַא ןעסייה טלָאװ סע .ןעק

 רע יצ ,יורפ ןייז טימ ןעבעל וצ ןַאמ ַא ןעגניווצ ןוא ןעטייהנעגנ

 וו :ענַארּפ יד ןעלעטש רעבָא ךיז ןענעלפ רימ .טינ יצ ,ליוו

 ? רעדניק טימ יורפ ַא טזָאלרַאפ סָאװ ןַאמ ַא טימ טראפ ןעמ טוט

 יד ןעו ןוא ?ןעציטש וצ ייז טעטכילפרַאפ טינ רע זיא ןעד יצ

 טרַא רעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ,קנַארק רעדָא טלַא ןיוש זיא יורפ

 ,ןעטלַאהסױא רהיא לָאז רע זַא רשוי ַא טינ ןעד ןיא ,זָאלפליה

 "ייז רעדניק ןייק ןעוו וליּפַא ,רעסַאװ ן'םיוא ןעזָאלרעביא טינ ןוא

 ? ָאטינ ןענ

 ןענָאז וצ נונעג טומ טַאהעג טינ טשרעוצ רימ ןעבָאה ךָאד

 ףירב ןעלעטשניירַא טפורּפעג אי לָאמַא ןעבָאה רימ ןעוו ןוא .ָאי

 ןייז ןופ קעװַא זיא סָאװ ןַאמ ַא טכוז ןעמ זַא ,ןעסנָאנַא רעדַא

 -"קַאדער יד ףיוא .נידנעליוו-טינ ןָאט סָאד רימ ןעגעלפ ,עילימַאפ

 ךילטנעגייא ןעציטָאנ עכלעזַא רימ ןענעלפ טעשזדייּפ עכענאיצ

 ןעכילטנעפערַאפ סע רימ ןעגעלפ לָאמַא .ןעלעטש טינ לָאמנייק

 -ןָאנַא יד ןופ ננולײטּפֶא רענעי ןיא רעדָא ,סעיינ פעקיטש ַא סלא

 ."סעבילנעזרעּפ , זנוא ייב טסייה עכלעוו ,ןעס

 : עדנעגלאפ סָאד ןעמוקענרָאפ זיא לָאמ ןייא

 ןוא ,יורפ ַא ןופ טײלנַאב ,ןַאמרעננוי ַא ןעמוקעג זיא סע

 "רעד טָאה יורפ יד .ןַאס ַא ןופ דליב ַא טכַארבעג זנוא טָאה
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 רהיא ןופ זיא רעכלעוו ,ןַאמ רהיא ןופ זיא דליב סָאד זַא ,טלהעצ

 ,רעדניק ךעלעציּפ טימ ןעזָאלענרעביא רהיא טָאה ןוא ןעפָאלטנַא
 טָאה רע ןוא רעטנַאקַאב א רערהיא ןעוועג זיא רעטײלגַאב רהיא
 ,זנוא ןיא עיטַאּפמיס ןעקעוורע ןעפלָאהעג רהיא

 -ּמִא רימ ןעבָאה .עטכישעג עדנעסיירדץרַאה ַא ןעוועג זיא סע
 ןוא ,"סעכילנעזרעּפ, יד ןיא ןַאמ רהיא ןופ דליב סָאד טקורדעג
 ענייז ףיוא ןעמיראברעד ךיז לָאז רע ,ןַאמ םעד וצ ליּפַא ןַא ןעטנוא
 ,עילימַאפ רעד רַאפ עציטש ןעקיש ןוא ךַאלרעדניק

 סע :עיצאסנעס עמענעגנאנוא ןַא ןעוועג זיא ןענרָאמ ףיוא
 ַא ןעוועג זיא עטכישעג עצנַאנ יד ןַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 ןייז טימ טגירקוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטיײברַא ןַא ןופ לעציּפש
 טָאה ,ןייז וצ םקונ ךיז םוא .?בַאשזד , ןייז ןערָאלרַאפ ןוא סָאב
  ןעמונעגטימ ,עיפַארנָאטָאפ ס'רערושטקעפונַאמ םעד ןעגָארקעג רע
 ,הנוגע עגיד'טשרמולכ ס'טנַאקירבַאפ םעד סלַא ,יורפ ַא ךיז טימ
 קַאז ןיא  זנוא טרַאנעגניירַא ןוא רעצרעה ערעזנוא טכַאמעג ךייוו
 ?ןיירַא

 רע'תמא ןייז טימ טנַאקירבַאפ רעד זנוא וצ ןעמוקעג זיא סע |
 ןעבָאה רימ .סעצָארּפ ַא טימ טעשַארטסעג טָאה רע  ,יורפ
 ןַא טימ גנולעטשנעדירפוצ ענידנעטשלאפ ןעבעגעג רעבָא םהיא
 ,לעדניוש ןעצנַאג םעד ןענעו ?סטרעוװרָאפ , ןיא גנורעלקרע

 ַא רהעז ןעוועג ןיא ףירב עכלעזַא ןעקורד וצ ןויסנ רעד
 יד ןופ עכנַאמ סָאװ ל?היפעג-תונמחר םעד בילוצ טושּפ ,רעסיורג
 ןיא ןענעלפ ייז .זנוא ןיא ןעקעוורע ןעגעלפ ןעיורפ ענעזָאלרַאפ
 יד .ךעלרעדניק יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןעביירש "ףירב לעטניב,
 ןענייוו ןוא ,ליּפשייב םוצ ,הירפ רעד ןיא ףיוא ןעהעטש רעדניק
 ןטסָאה םוראוו ,אּפַאּפ, ?? ַאּפַאּפ רעד זיא ואוו , : ןענערפ ןוא
 ךיא ןוא ,ַאּפַאּפ ַא ןעבָאה רעדניק עלַא , "7 ןעזָאלעגרעביא ךימ
 -לעו טימ ,רעטרעוו-סגנילביל יד ןעלעטשניירַא ןענעלפ ייז ."טינ
 טנעלפ דניק סָאד ןוא ,דניק סָאד ןעלטרעצ טנעלפ רעטָאפ רעד עכ
 "?'ינעבייב ערעייט ןייד טינ רהעמ ןיוש ךיא ןיב, : ןערילעּפַא
 ךָאד טסָאה וד, :ליּפשייב םוצ ,טהעטש ףירב םעד ןיא רעדָא
 הילע ,עבָאב יד ןֹוא ,ןעמַאמ ןייד ךָאנ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא רימ
 | ."רעייט ױזַא ריד ךָאד זיא ,םולשה
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 וצ דנעסיירצראה ןעוועג ךילקריוו זיא ןעיורפ ענינייא ףיוא

 טינ ,ערַאד ַא ןופ טלַאטשעג יד ,ליּפשיײב םוצ ,קנעדעג ךיא .,ןעקוק

 ןיימ ןעבעל געט ענעצנאנ ןהעטשּפָא טנעלפ עכלעוו ,יורפ עכיוה

 -ייא ןופ ןייז טפראדעב טָאה ןעמ .טרָאװ א ןהֶא ,ליטש ,רעמיצ

 -ָאנעגסיױא ןעוועג ןיא סָאװ עידענַארט יד ןעלהיפ וצ טינ ןעז

 .םינּפ רהיא הוא ןעס

 -ַאדראפ ןַאמ םעד ןעמ ןעק רעמיא טינ ,ךיז טהעטשרַאפ סע

 יד ןיא עגידלוש ע'תמא יד ןעוװעג ןענייז ןעיורפ עליפ .,ןעמ

 ןעבָאה סָאװ ,סרעטקַארַאכ עניטפינ טימ רעבייוו --- סעידענַארט

 -בוב ייז ןעבָאה ןוא רענעמ ערעייז ןופ ןעבעל םעד טרעטיברַאפי

 ןירענעלק יד ןיא לַאפ ןייא ןיא .זיוה ןופ ןעבירטרַאפ ךילבעטש

 עכילטע עטשרע ערהיא ןופ ןוא ,יורפ עננוי ענהעש ַא רהעז ןעוועג

 ַא טימ לעבייוו ַא זיא סָאד זא ,ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה רעטרעוו
 טָאה ןוא ךילנעזרעּפ רימ וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה יז .ןושל-חנעמ

 .רעטרעוו עכערפ ,עזייב טימ ןעדייר ןעמונעג

 --- ,טגָאזעג רהיא וצ ךיא בָאה --- ,סעסימ ,ןייא ךיז טרעה ---

 טפיולטנַא יורפ רענהעש א ןופ ןוא יורפ ענהעש ַא טייז רהיא

 .עכאזרוא ןַא ןהֶא טינ ןַאמ א

 ןיימ ףיױא טקעריד החכות ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 | ,סערדַא

 ענעזָאלרַאפ יד ףיוא סנעטסיימ ןיא ןיײמענלַא ןיא רעבָא

 .תונמחר ַא ןעוועג ןעיורפ

 ןערעדנע וצ ןעסָאלשַאב ךיז ךיא בָאה נָאט ןעסיוועג ַא ןיא

 -לָאפ סָאד םעד ןענעוו טלהעצרעד בילטָאנ עסָאנעג ,ללכ רעזנוא

 : עדנעג

 -ייז סע זַא ,טנָאזעג ןע'ןַאחַאק עסָאנעג ךיא בָאה לָאמ ןייא ,
 .לָאמא טימ רענעמ ענעפָאלטנַא ןופ רעדליב ריפ ןעמוקעגנָא ןענ

 רעבָא זיא תונמחר רעד .ןעסורד טינ רימ ןענעלפ רעדליב עכלעזַא

 ;ןאהַאק עסָאנעג טנָאז ,גנושַארעכיא ןיימ וצ .סיורג רהעז ןעוועג

 יד, ןעפור סָאד ןעלעוו ריס .שרעדנַא סָאװטע זיא רעדליב ריפ
 ."רענעמ ענעדנואוושרַאפ ןופ עירעלַאנ

 רעיינ רעד ןעגנַאפעננָא ךיז טָאה טרא ןעזיד ףיוא ןוא

 ,"רושטיפ,
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 ,ננורעלקרע ןא טכילטנעפעראפ "סטרעוורָאפ , ןיא בָאה ךיא
 ןעשימ ריס :ןעדנענלָאפ ןיא רהעפעננוא ןענַאטשעב זיא עכלעוו

 -ניווצ ןענעג טולָאסבַא ןענייז רימ .ןענַארפ-ןעילימַאפ ןיא טינ ךיז

 -ָאפ ריס .ןעליוו ןייז ןענענ יורפ ַא טימ ןעבעל וצ ןַאמ ַא ןעג

 זַא ,תונמחר ןוא טייקניטכערעג ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,רָאנ ןערעד

 ןופ ןעלסײרטּפָארַא טינ רע לָאז ,רעדניק רעביא טזָאל ןַאמ ַא ןעוו

 .ןעטרָאּפוס ֹוצ רעדניק יד ךָאי םעד ךיז

 -ענ יד ןעשיווצ ןעטַאבעד ןעננַאפעגנָא רעדיוו ךיז ןעבָאה סע

 ןעדירפוצנוא "רושטיפ , םעיינ םעד ןופ ןענייז עלימ ,ןעסָאנ

 -ַאיצַאס ַא רַאפ טינ טסַאּפ סע זַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ייז .ןעוועג

 םעד ףיוא נעלפ ךיא ,ןעכַאז עכלעזַא ןעקורד וצ גנוטייצ עשיטסיל

 ןייא .ןערָאװעגנ ןעטלַאהעגנָא זיא "רושטיפ , רעד ןוא ,ןערעפטנע

 -ָאלטנַא ןופ עירעלַאנ עצנַאנ ַא ןעקורד רימ ןענעלפ ךָאו ַא לָאמ

 םעד דליב ןעדעי רעטנוא ןוא ,רעדליב עכילטע --- רענעמ ענעפ

 -ןייא רַאַּפ ַא ןוא ןַאמ-ןעילימַאפ םענעדנואוושרַאפ םעד ןופ ןעמָאנ
 .םהיא ןענעוו ןעטייהלעצ

 ןיא דליב רהיא טימ עדעי ,ןעמוק ןיוש ןענעלפ ןעיורפ יד

 ןיא ןעלעטשניירַא רעדליב ערעייז לָאז ןעמ זַא ןעטעב ןוא ,טנַאה

 ."עירעלַאנ , רעד
 רעזיד ךרוד ךיז ןענעלפ ענעפָאלטנַא יד ןופ לייט רעסיודנ ַא

 "וצ ןעמוקעג ייז ןענייז ןעֶלַאפ עליפ ןיא ןוא ,ןעפורּפָא עירעלַאנ
 .ןעיורפ ערעייז וצ ןעננורעלקרעיסעביל טימ ענינייא --- קיר

 -רַא םעד טימ לַאפ רענעי .ניטכיזרָאפ ןעוועג ןענייז רימ

 ,סָאב ןייז ןופ דליב ןעשלַאפ ַא ןעבענעגניירַא טָאה סָאװ ,רעטייב

 רימ ןענעלפ טייצ עטשרע יד .ננונראוו ַא סלַא טנידעג זנוא טָאה

 .ןעקורדּפָא סע ןענעלפ רימ רעדייא ןעשרָאפסױא סייק עדעי

 ןעניפעגסיוא ןוא הנונע יד ןעכוזַאב ןעצעמיא ןעקיש ןענעלפ רימ

 .ניטכיר זיא טלהעצרעד יז סָאװ סָאד יצ

 עשידיא עטנינייאראפ יד) "סיטירַאשט ורביח דעטיינוי, יד
 טייקגיטכיוו יד טנעקרענא ןעבָאה קראי וינ ןופ (ןעטלַאטשנַא הקדצ
 ננונַאז-קנאד ןופ ןענָאיצולָאזער טסאפענ ןוא "רושטיפ ,, ןעזיד ןופ

 -עג יז ןעבָאה ךילדנע ןוא ,ןעפלעהטימ ןעמונעג ןעבָאה ייז .זנוא ֹוצ
 -טנא ןענעוו ארויב א) ?ָארויב ןָאשריוזעד , ןעלעיצעּפס ַא טעדנירנ
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 -"נואוושרַאפ יד ןעכוזפיוא טימ ךיז טניטפעשַאב עכלעוו ,(ענעפָאֿל

 ָארויב עזיד .?עירעלַאג , רעזנוא ןופ ףליה רעד טימ ,רענעמ ענעד

 ץנַאג רעביא ןעגנודניברַאפ םָאה יז .םויה דע ךָאנ טריטסיזקע

 .אקירעמַא

 ריס .ןײרַא ןעננערב תונוגע יר סָאװ רעדליב יד ןעקורד רימ

 ןָאשריוזעד, רעד ןיא ּפֶא טשרעוצ עכלעזַא יורפ עדעי רעבָא ןעקיש

 א ןייז לָאז סע םוא .סיוא סייק עדעי ןעשרָאפ ייז ןוא "ָארויב

 ךרוד ןעמוק רעדליב יד ןעזומ ,טײקכילטרָאװטנַארַאפ ַא ןוא קלָאט

 .ארויב רעניזָאד רעד

 רָאפ לָאמ ַא ןעמוק גנולײטּפָא רעזיד טימ גנודניברַאפ ןיא

 ןַאס ַא ןיירַא טמוק סע ,ליפשייב םוצ .סענעצס עטנאסערעטנוא

 : עדנענלָאפ סָאד טרע?קרע ןוא עיפַארגָאטַאפ רענענייא ןייז טימ

 וצ ךיז ביילק ךיא זַא ,סיוארָאפ ןעגָאז ךייא ליוװ ךיא ---

 -נוא זיא סע זַא קַאלש ַאזַא זיא יז .יור ןיימ ןופ ןעפיולטנַא

 .םונימ עדעי רימ טרעטיברַאפ יז ,ןעבעל וצ רהיא טימ ךילנעמ

 עניימ עלַא ןעמונעגוצ בָאה ךיא .טינ חוכ ןייק ןיוש בָאה ךיא

 סע ךיא גנערב ,דליב ַא סניימ ןעננערב לָאז יז רעדייא .רעדליב

 .ןייֵלַא רעסעב

 ,ךיא נערפ --- ?רעדניק יד טימ זיא סָאװ רעבָא ,ָאי ---

 .רעטערקעס ןיימ רעדָא

 ךיא -- .רע טרעפטנע --- ,ןעציטש ךיא עוו רעדניק יד ---

 רַאפ ןעזָאלרעביא לעװ ךיא ןוא סטוס ייווצ עניימ טצעזרַאפ בָאה

 -ץעגרע טייברא ןענירק ?עװ ךיא יו ךינ ױזַא ןוא ,טלענ ייז

 .טלעג ןעקישוצ ייז ךיא עוו ,ואוו

 ןוא ,גיטכיר זיא טגָאז רע סָאװ זַא ,טנידנוקרע ךיז ןעבָאה רימ

 וצ טינ "עירעלַאג, רעד ןיא דליב ןייז טגָאזעגוצ םהיא ןעבָאה רימ

 .ןעלעטש

 ַא ןירא טמוק סע  .לֵאֹפ ןעטרעקרַאפ ַא ךיוא קנעדעג ךיא

 -נעוו יז ןוא ,ערענעלק ןוא ערעסערג --- רעדליב קַאּפ ַא טימ יורפ

 .רימ וצ ךיז טעד

 גערפ --- ? פרושטקיּפ ליפ ױזַא רהיא טפרַאד סָאװ וצ ---

 .לעכיימש ַא טימ רהיא ךיא

 ךיא -- ,יז טרעפטנע --- ,רָאטקַאדער רעטסימ רעביל ---
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 ,ךייא וצ ןעמוק טעװ רע זַא ,סייוו ךיא .געוו םעד ןעפַאלרַאפ םהיא ךיא ןיב ? םהיא ףיוא ןעטרַאװ ךיא ףרַאד סָאװ טנייה ...ןיֹוש םהיא ןעק ךיא .,רעהַא ןעגנערב וצ סָאװ ןעבָאה טינ לָאז ךיא ידכ ,סרושטקיּפ עלַא ןעמונעגוצ טלָאװ רע .ןעפױלטנַא וצ ךיז טביילק רע זַא ,םינּפ ןייז ףיוא ןיוש העז

 ,(רעכערברַאפ ערעדנַא ןוא ,רעדרעמ ,ןעטידנַאב ,םיבנג עטריטסערַא ןופ רעטנורַא טמענ ןעמ סָאװ סעיפ -ַארנָאטַאפ יד ןופ גנולמַאז יד --- ייֵצילַאּפ רעד ייב ךיז טניפעג סָאװ עירעלַאנ רעדליב רעד ןופ ןעמָאנ רעד) ?ירעלעג סגוָאר, סָאד ןעפור עגינייא .ענהיב רעד ףיוא ןעגנוזעג ןערעוו עכלעוו ,רעדיל עגיציוו ןוא ,ךעלטרעוו ךס א ןערָאװעג ןעפַאשעג ךיוא 'ןענייז ?רענעמ ענעדנואוושרַאפ ןופ עירעלַאנ , רעד ןענעוו

0. 
 ."טרָאװק א טרָאװ ַא ןופ, -- .ןעציוו -- .קיטירק רעמאעט

 .ןעגָאז רענַאקירעמַא יד יו ,"תובוט ןחֶא ןוא ארומ ןהָא;, ,טײקשיאייטרַאּפ ןהָא ,ןעגנוניימ עכילרע ערעזנוא טיול ,עפירגַאב ערעזנוא טיול ןעבירשעג ןעבָאה רימ | "םטרעוורָאפ , ןיא םעד רעביא קיטירק ַא ןענעייל ןעלעוו ייז ןיב קיטש-רעטַאעט עיינ ַא ןהעז םינ ןעהעג סָאװ ,ןעשנעמ ןענעוו ןערעה רימ ןענעלפ ןעטייז עלַא ןופ .עסעיּפ א ןופ לַאזקיש םעד ףיוא טלהיפעג ךיז טָאה ננוניימ "ס'סטרעוורָאפ , םעד ןוא ,רהיא טימ טנעכערעג ךיז טָאה םלוע רעד .גנוטיידַאב עסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה ?סטרעוװרַאּפ, ןיא קיטירק רעטַאעט יד

 יי . עלעטסעק ַא ןיא תורוש עכילטע טלעטשעג -ןירַא ךיא בָאה ,1904 ,רַאונַאי ןעטפ ןופ ?סטרעוורָאפ , ןיא .ןעציוו ענעגייא ערעייז ןעקישוצוצ אפוג רעזעל יד ןיא קשח ַא ןעלקיווטנע טפורּפעג רימ ןעבָאה גנולײטּפָא רָאמוה רעד ראפ
 ? ןעציוו ערעייא ןיחַא ןעמוק ואוו,
 ! ןהענ ןערָאלרַאפ טינ ייז ןעלָאז
 יו "םטרעוװרָאפ , םוצ וצ רעסעב ייז טְקיִׁש
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 ךס א -- תומכח ,ךעלטרעוו ןעמוקנָא ןעמונעג ןעבָאה סע

 -טימ א .ענעטָארעג ןייק טינ בור סָאד ,ענעגייא ךס ַא ,עדמערפ

 טַאטלוזער רעטקעריד רעד ןעקוקרעביא ייז טנעלפ רעטײברַא

 סָאד זיא רעבָא טקערידניא .גונעג סיורג ןעוועג טינ טכייליפ זיא

 ףיוא ןעקוק וצ טניואועג םלוע םעד טָאה סע :ךילצונ ןעוועג

 ן'רַאפ ףָאטש ןופ לַאװק ַא ףיוא יו ןעגנורַאפרע עכילנעזרעּפ ענייז

 ."סטרעוורָאפ ,

 -עגנָא ןענייז "טרָאװק ַא טרָאװ א ןופ , ןענָאטעילעפ עניימ

 -ָאה ,רעטייוו סָאװ רעבָא .ךָאװטימ ןעדעי ,ניסעמלעגער ןעגנַאנ

 ןופ רעדעי ,רעטקַארַאכ ןערעטסנרע ןַא ןעמונעגנָא ץלַא ייז ןעב

 ,ןיימעגלַא ןיא ןעבעל םעד ןעגעוו קנַאדעג ַא ןעטלַאהטנע טָאה ייז

 רעכילשנעמ רעד ןופ ךירטש ןעלעיצעּפס ַא סעּפע ןעגעוו רעדָא

 ,ןעטכַארטרַאפ וצ ךיז יאדכ זיא סע רעכלעוו ןענעוו ,רוטַאנ

 | ; ליּפשייב םוצ

 -ַארג) ספַארגָאנָאפ רָאטקיװ יד ןעזיווַאב ךיז ןעבָאה 1904 ןיא

 "ידע יד יװ רעסעב ךרע ןיא טינ ןעוועג ןענייז ייז ,(סנָאּפָאמ

 ןא טרעהרעד ןעמ טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ ,ספַארגָאנָאפ ןָאס

 -ַאק .,רָארופ ַא טכַאמענ ןעבָאה ייז ,.עמיטש עכילשנעמ ע'תמא

 ע'תמא ןייז יו רעגרע רָאה ַא טינ ןעננוזעג ייז ןופ טָאה אסור

 טרָאװ ַא ןופ , ןענישרע ,1904 ,רַאורבעפ ןעט24 םעד זיא .עמיטש

 ןיא קנַאדעג-טּפיוה רעד ."ףַארגָאנָאפ , ןעמָאנ ן'רעטנוא "טרָאוװק א

 יד ,יטטַאּפ :ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ןָאטעילעפ ןעזיד

 ארעּפָא רעד ןופ ןינינעק יד ,יטטַאּפ ַאנילעדַא עכילטעג ךילקריוו
 טאהעג טינ ןַאד ןיוש טָאה ,ןערהָאי רעגילדנעצ ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 ןיא ןעוועג יז זיא רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ .עמיטש רהיא

 טינ םלוע ןייק רַאנָאז יז טָאה ,טרעצנָאק ַא ףיוא אקירעמא

 טרעוו ןָאטעילעפ םעד ןיא .טסוּפ ןעוועג זיא לָאז רעד ,ןעניוצעג

 ןעטייקסיורג ענעגנַאנרַאפ ןופ עידעגַארט רעד ןענעוו טדערעג ָאזלַא

 עמיטש ס'טטַאּפ סָאװ ,ןערעױדַאב ַא טקירדענסיוא טרעוו סע ןוא

 ןענעק לָאז יז םוא ,רעננעל רהָאי רֶאּפ ַא טימ טבעלענ טינ טָאה

 רעגניז ערענעלק ליפ .ףַארנָאנָאפ םעד ןיא ןערעוו טניבייארַאּפ
 יז ןוא ,ןישָאמ רָאטקיװ רעד ןופ טציא ןעגניז סְנירעגניז רעדָא
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 טייהשנעמ רעגיטפניקוצ רעד רַאֿפ ןעביילב ןעלעוו ןעמיטש ערע
 -ענ ןיא עמיטש ס'יטטַאּפ ןוא ,קעטָאילביב ַא ןיא ךוב ַא יו ױזַא
 רעד ףיוא ןעזיװַאב ךיז טָאה ףַארגָאנָאפ רעד רעדייא ןעברָאטש
 ןעלַאפרַאפ ןוא .טניטעּפשרַאפ טָאה עמיטש ס'יטטַאּפ .טלעוו
 עטמירַאב עלַא ןופ עטסטמסיראב יד .ןעביילב סָאד ןיוש זומ ױזַא

 ,טייהנעסעגרַאפ וצ טלייטרוארַאפ זיא

 ,טירטס רעט11 רענרָאק ,וינעווע רעטייווצ ףיוא עפַאק ַא ןיא

 ןעליּפש טנעלפ ,רעּפַאס ןעסע ןענעלפ יורפ ןיימ ןוא ךיא ואוו

 ,רעקיד ַא ןעוועג זיא טסיטענרַאלק רעד .רעטסעקרָא רענייניצ ַא
 טנעלפ רע ןעוו ,ןערהַאי עלעטימ יד ןופ ןַאמ רעכילגעווַאבנוא

 ענייז ךיז ןערהיר סע יוװ ןהעז ןענעק םיוק ןעמ טגעלפ ,ןעליּפש
 רע טנעלפ רעטרעוװוילגרַאפ ַא יו .ןעּפיל ענייז רעדָא רעגניֿפ

 ענייז ןענייז ךָאד ןוא .טנעה יד ןיא טנעמורטסניא ן'טימ ןעציז
 .פהיפענ ןוא טכַארּפ טימ לופ ,ןהעש ןוא רָאלק ןעוועג רענעט

 טרָאװ ןופ , ַא טקורדעג ,1906 ,רַאורבעפ ןעט14 םעד ךיא בָאה

 -עג בָאה ךיא ."טסיטענרַאלק, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,"טרָאװק ַא
 ןופ טכַארּפ יד ןוא טייקכילגעווַאבנוא ס'טנַאקיזומ םעד טרעדליש
 ,קיומ עמייהעג יו טלעטשעגרָאפ סָאד בָאה ךיא  .קיזומ ןייז
 - ,ךיז טמענ יז ןענַאװ ןופ טינ טסייוו ןעמ סָאװ

 עסיורג ףיוא ,ןעטכַארּפ ערעדנַא ףיוא ןעזיוועגנָא בָאה ךיא
 בָאה ךיא .ןעלַאװק עליטש ןופ סױרַא ןעמַאטש סאו ןעגנוקריוו
 סָאװ רענעט ,ןעכירטש עטַאקילעד זַא ,םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז
 עגידמערוטש יו רענהעש ןוא רעגיטכעמ ןייז ןענעק ,טינ ןעיירש
 .ןעטקעמע

 -מַאזקרעמפיוא ךס ַא ןעהיצ ןענעלפ ןענָאטעילעּפ עכלעזַא |
 טרָאװ א ןופ , .ןעגנַאלקּפָא עטרעטסייגַאב ןעפורסיֹורַא ןוא טייק

 ,ךָאװטימ ןעדעי גיסעמלעגעה ןעננַאנעג זיא "טרָאװק ַא



 .לעטיּפַאק רעטנעצכעז

 .רעננעג עכילרעניא ןוא עכילרעפיוא

1 

 ,"טייהרַאװ יד, -- ,רעללימ יאול

 טפַאשלעזענ-ןעיצקַא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רעללימ יאול

 רע גנוטייצ עשידיא עטַאוירּפ ַא ןעבענוצסיורַא קעווצ ן'טימ

 -לעיר ןופ ןוא רעיִאל סלַא קיטקַארּפ ןייז ןופ טלעג טַאהעג טָאה

 .גנומענרעטנוא רעד ןיא טניילעגניירַא סָאד רע טָאה ; טייטסע

 -ַאשעג ןיא ןעמַאזוצ ןוא ,םיפתוש עכילטע ןעגָארקענוצ טָאה רע

 ַא -- ןעטייצ ענעי ןופ ןעגנורעדָאפ יד טיופ --- ןערָאװעג ןעמ

 ,לאטיּפַאק רעשביה

 .?טײהרַאװ, ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ א טעדנירגעג טָאה רע

 .1905 ,רעבמעווָאנ ןיא ןענישרע זיא רעמונ רעטשרע רהיא

 ןעקעװצ-טּפיוה ענייז ןופ רענייא זַא ,טרעלקרע ןעפָא טָאה רע

 ננוטייצ ןייז ןיא ןוא ,"סטרעוורָאפ , םעד ןעקיטשרעד וצ , ןזיא

 טימ טריקַאטַא ,ךילנעזרעּפ ךימ ןוא ,"סטרעוורָאפ , םעד דע טָאה

 -דיז עטרעהעגנוא טימ ןוא ןעגנוגידלושַאב עטסלענַאיצַאסנעט יד
 ,שינעפרַאװץומש א טימ ןעלַאפַאב רע טנעלפ ךיס ןעיירעל

 ,דלימ ןעוועג ןענייז ןעפירגנָא ס'ןידרָאנ בקעי רעכלעוו ןעגעג

 ; ןעטלעז רהעז ןערעפטנע ךיא נעלפ ןעיירעפּפמיש ענייז ףיוא

 -עג טימ ןייז סָאד טגעלפ ,ןערעפטנע ןיוש געלפ ךיא ןעוו ןוא

 .עמרָאפ רענידנעטשנַא ןַא ןיא ןוא רעטרעוו עטלהעצ

 -ַאטַא ךימ טָאה רעללימ יו ןהעזענ ןעביוא ןעבָאה רימ

 טכַארבעגנירַא "סטרעװורָאפ , םעד ןיא בָאה ךיא סָאװרַאפ טריק

 -.טאמ עלעיצעּפס טריסערדַא טָאה רע יו ןוא ,"טייקשידיא,
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 טָאה רעבָא גנוטייצ רענעגייא ןייז ןיא .קעווצ ןעזיד וצ ןעגניטימ |

 ןָאט ןעשידיא קרַאטש א טרהיפעננייא גנַאֿפנָא ןופ ךיילג רע
 ענעכָארּפשעגסױא ןופ ןַאנרֶא םעד רַאפ טכַאמענ רהיא טָאה רע
 -שרע יד ,ךָאד .(ןעטסינויצ עלַאקידַאר) ןעטסילַאנָאיצַאנ עשידיא
 ,גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא ןעוועג ?טיײהרַאװ, יד זיא טייצ עט
 טָאה ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס יײטרַאּפ רעשיסור רעד ןוא
 | ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעלעיציפָאנוא סלַא טנידעג יז

 -דניירפ ןעוועג ךיוא טשרעוצ רעללימ זיא "דנוב  םעד וצ
 רעד ןערָאװעג עיצַאזינַאגרַא רעניזָאד רעד רע זיא ךָאנרעד .ךיל
 ןיא םיסקַאמ ןעוו סָאד ךיז טָאה ןעגנַאפעגנַא ,דנייפ רעטסרעטיב
 | ,ןעמוקעג

 ַא ןעוועג גָאט ןעטשרע םעד ןזיא טייהנעזעונַא ס'םיסקַאמ
 ןיא ןוא ,ןעןיסעיל .א ייב ןענַאטשעגנייא ןיא רע .סינמייהעג

 ,ןעסיוו טזָאלעג טינ םעד ןענעוו ןעמ טָאה סיפָא-"טייהרַאװ , םעד

 יִאֹפ טסַאג םעד ןעמ טָאה ,ריטרַאווק ס'ןיסעיל ףיוא ,ןעטרָאד

 ןיא רָאנ ןענישרע ןעגרָאמ ףיוא ןזיא דליב סָאד ןוא ,טריפַאדנָאט

 עצנַאנ יד יו םעד ךָאנ ,רעטעּפש נעט עכילטע ."סטרעוורָאפ,
 ןעמיסקַאמ טימ טָאה --- ןעסָאלשעגנייא ?טײהרַאװ , יד --- עסערּפ
 יד ןערָאװעג טריסנָאנַא ןיא סע ןוא ,סויוורעטניא טַאהעג ןיוש

 טימ עטבישעג 8 ןעמוקענרָאפ זיא ,םהיא רַאפ גנולמַאזרַאפ עטשרע

 "ס'דנוב; םעד .גנולמַאזרַאפ רעד וצ (ןעטעליב) סטעקיט יד
 ןיא טפיוקרַאפ ןערעו סטעקיט יד זַא ,טריסנָאנַא טָאה עטימָאק
 ןעמ ,טרעדָאפעג טָאה "טיײהרַאװ, יד .,סיפָא-"סטרעװרָאפ , םעד
 טָאה סָאד רעבָא .ןעפיוקרַאפ וצ סטעקיט ןעבעג ךיוא רהיא לָאז
 | ,טניליווַאב טינ עטימָאק יד

 ןַא טימ ןעמוקענסיורא גנוטייצ ןייז ןיא רעללימ זיא ןַאד
 טסַאג רעד זַא ; םיסקַאמ טינ רָאנ זיא םיסקַאמ זַא ,גנורעלקרע
 טימ ךיז טפור סָאװ רעלדניווש א -- ײץענַאװזַאמַאס, ַא רָאנ זיא
 ,רענַאיצולַאװער רעניר םעד ןופ ןעמָאנ םעד

 ."סטרעוורָאּפ , ןיא טרעפטנעעגּפָא ףרַאש םהיא טָאה םיסקַאמ
 ןוא ןעטסידנוב ןעסַאמ ןענופעג ךיז ןעבָאה קרָאי וינ ןיא

 רעד ןופ טנעקעג ןע'םיסקַאמ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנַארגימיא ערעדנַא



 1 רענגעג עבולרענוא ןוא עכולרעסווא

 ייז ןעשיווצ םָאה גנוגידלושַאב "ס'טייחראוװ, רעד ןוא ,םייה

 ,סַאּפש ןוא גנוטסירטנע ןעפורעגסיורא
 -ַאב "דנוב; םעד "טיײהרַאװ, יד טָאה ןָא לָאמטסנעד ןֹופ

 ,?סטרעוורָאפ, םעד יו רעטיב ױזַא טפמעק

 -ענ "טייהרַאו ,, יד טָאה ,גנוטייצ רעזנוא טפערטַאבנַא סָאװ

 ןעלַאפ רֶאּפ עדנעגלָאפ יד .,רהיא ןענעג ןענוצ-ץיירק עצנַאג טכַאמ
 : ליּפשייב סלַא גונעג ןייז ןעלעוו

 -ענוצ זנוא טָאה ,רשוי ,טנעדנַאּפסערָאק רעװָאקַארק רעזנוא
 עכלעוו ,סרערָאנש טרָאס ןעסיוועג ַא ןענעוו לעקיטרַא ןַא טקיש
 ןיא ךיז טָאה ; ןעיצילַאנ ןיא "סענזיב , עשירעלדניווש ןָא ןערהיפ

 ,רענַאיצילַאנ ַא ןופ טש'רמולכ ,ףירב ַא ןעזיוַאב "טייהרַאוװ, רעד

 ןופ ןעדיא יד טנידלושַאב "סטרעוורָאפ , רעד זַא ,יירשעג ַא טימ

 .יירעלדניווש ןוא יירערָאנש ןיא עיצילַאנ
 ,רעטייווצ ַא טסורדענּפֶָא ןעוועג זיא ףירב ןעטשרע םעד ךָאנ

 טימ עבילטע ןענישרע ןענייז סע .רעטייוו ױזַא ןוא רעטירד ַא
 -ךָאפ , ןעגעג ןעריטסעטָארּפ סָאװ רענַאיצילַאנ ןופ ץלַא --- לָאמַא

 .עיצילַאנ ץנַאנ טנידיײלַאב רע סָאװרַאפ "סטרעוו

 -עג רענַאיצילַאו ןעצעהפיוא ןעמונעג רעצעמיא טָאה דלַאב
 "עג ןענָאיצולָאזער ןעמענוצנָא ,תורבח-לוש ,ןעשזדָאל ,ןעטפַאשלעז

 -ֿלַאנ ןופ ןעדיא יד טפור רע, סָאװרַאפ ,"סטרעוורָאֿפ, םעד ןעג

 ןיא טקורדענּפָא ןעוועג ןענייז סעיצולָאזער יד .?סרערָאנש ןעיצ
 םעד לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ןעבָאה ייז ."?טיײהרַאװ, רעד
 .ןעריטָאקיִאב "סטרעוורָאפ

 -דנע .,עטכישעג עצנַאנ יד טרירָאנגיא טשרעוצ ןעבָאה רימ
 סָאד .,רהיא ןעגעו ?עקיטרַא ןַא ןעבירשעגפיוא ךיא בָאה ךיל

 טָאה לָאטרַאװק רענַאיצילַאג םעד ןיא .גירעביא ןעוועג רעבָא זיא
 "היפ ןעמונעג ייס-יוו-ייס עיצַאטינַא רעטריצירבַאפ רעד ןענעג ךיז
 ףירב ןעמוקוצנָא ןעביוהעגנָא זנוא ןעבָאה סע .גנוטסירטנע ןַא ןעל
 "םטרעוורָאפ,-יטנא יד ןענענ ןעטסעטָארּפ טימ רענַאיצילַאנ ןופ

 ףירב עניזָאד יד ןופ טלאהניא רעניײמענלַא רעד .ןענָאיצולָאזער

 יד טניימ ןעד יצ :רהעפעגנוא ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא
 ,טלעקיוטנענוא ױזַא ןענייז ןעדיא רענַאיצילַאג זַא ,"טייהרַאװ,

 יד וצ גידנעדילעּפַא זַא ןוא ,ןעדיירנייא ץֹלָא ייז ןעק ןעמ ןַא
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 "רע ןעבָאה ייז ייב ןעמ ןעק ,ןעלהיפענ ןוא ןעפירנַאב עטסחיור
 ' ? ןלָאפ

 יד ןוא ,ליצ ןעטרעקרַאפ ַא טכיירנרעד טָאה גוצ-ץיירק רעד

 .טּפַאטסענ םהיא טָאה "טײהרַאו,

 -ַאֹּפ רַאפ טלעג טלעמאזענ טָאה "סטרעוװרָאפ , רעד ןעוו
 ,גנוגידלושַאב ַא טימ ןעמוקעגסױרַא רעללימ ןיא ,תונברק םָאדג

 סָאד ןעכיורכראפ רימ זַא ,ןעבַאטשכוב עטסערנ יד טיִמ טקורדעג
 .ןעקעוצ ענענייא ראה טלעג

 ןַא ןענעו טכירַאב ַא ןענישרע זיא "סטרעוורָאפ , ןיא ןעוו

 רַאפ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא עכלעוו ,יורפ רענידנעטשנַאנוא

 טימ ,,טיײהרַאװ, יד טָאה ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןעלדניווש
 "סטרעוורָאפ, רעד, {סעיינג א טסורדענ ,ןעבַאטשכוב עסיורג
 ,"יורפ ענידלושנוא ןַא טקישרַאפ

 -ַאיצַאס יד ןעממעקַאב וצ ףרַאש ןעביוהעגנָא טָאה רעללימ
 רע זיא ךילדנע ןוא ,ןעטַאדידנַאק ערהיא ןוא יײטרַאּפ עשיטסיל
 -ענ זיא "?טיײהרַאװ, יד .לָאה ינעמעט וצ ןעננַאנעגרעביא ןעפָא

 ןירעפמעק ןוא ןירענידייטרַאפ עטסשינרענע ס'ינעמעט ןערָאװ
 -סולפנייא ןוא ;גנורעקלעפַאב רעדנעדייר-שידיא רעד ןעשיווצ
 רעד ןופ דניירפ עמירַאװ ןערָאװעגנ ןענייז טייל-ינעמעט עכייר
 | ."טייהרַאו ,

 .רוטַאנ ענידרעקַאלפ ,עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה רעללימ יאול
 ןעועג רע ןיא ןעטנַארנימיא עשידיא יד ןופ ןעבעל םעד ןיא

 רע .ןעניוא יד ןיא ךיז ןעפרַאװו עכלעוו ,ןערוניפ יד ןופ רענייא
 .רעניטומ ןעטלעז ַא ןוא שנעמ רעניהעפ ַא רהעז ןעוועג זיא

 ןייז ןופ לייט רעסיורנ וצ ַא רָאנ ,ןעוועגנ ךיוא רע זיא גולק

 ןיא עיניל ענעניובעג ַא .טייקערטיכ ןיא ןענַאטשַאב זיא ?כש

 .עדארג ַא יװ ןעוועג רעביל רעמיא םהיא
 רע טנעלפ ןײמענלַא ןיא טלעוו רעד ףיוא ןוא ןעשנעמ ףיוא

 זיא רעכלעוו ,טקנוּפדנַאטש ַא ןופ --- טייז ןייא ןופ רָאנ ןעסוק
 ןעטמיטשַאב ַא ןיא שנואוו ןוא קעווצ ןייז טימ ןעדנוברַאפ ןעווענ
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 זַא רעֹדָא -- ןייטשרַאפ סעּפע ךיוא ןעק רענעי זַא ,טנעמָאמ
 -כענ זא ,ןעקנעדעג וצ ןורכז נונעג סנעטסגינייוו טָאה םלוע רעד
 טגעלפ סָאד --- טרהעקרַאפ טקנופ טנָאזעג ,רעללימ ,רע טָאה ןעט

 .ןעלעטשרָאפ טינ ךיז רע
 .ץלַא ןופ רערהעמ טאהענ ביל רע טָאה לעציּפש ַא ןָאטּפָא

 סע זַא ,גיציּפש ױזַא ןייז רעבָא לעציּפש רעד טנעלפ בור סָאד
 -ַאב ןענעלפ ןעשנעמ עכנַאמ .ןעגיוא יד ןעכָאטשעג שזַא טָאה

 -ער רעד .,רהיא ןופ ךיז ןעטיח ןוא ,קיטש-דמש ןייז ןערעדנואוו
 רהיא ןעטכינרַאפ טנעלפ טייקטיישענ ןייז זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוז
 סלַאפנעדעי רעללימ טנעלפ לַאֿפ אזַא ןיא  ,קעווצ םענענייא

 ןייז ןופ רעלטסניק ַא יוװ --- אפונ ?אפנייא םעד ןופ ןעבָאה הָאנה

 .טסנוק
 יד "ןעווערטיכירעכיא, ןעק רע זַא ,ןעבילנ טנעלפ רע

 ךיז רָאנ "טעווערטיכעג-רעביא , רע טָאה טּפָא רהעז ןוא ,טלעוו
 .ןיילַא

 וצ ,ןעננוביירטרעביא עשינַאקלואוו וצ ןעניוצעג טָאה םהיא

 -קעפעיגנולָאהרעדיװ עשילַארטַאעט וצ ,רעטרעוו עשיטסַאבמָאב
 וצ ןעצעמיא טאהעג ביל רע טָאה ץלַא ןופ רערהעמ ןוא .ןעט
 ןיא רעננענ א םענייז ןענידלושַאב ,ןעסייררעטנורא ,ןעריקַאטַא
 ןעזיד ןופ דלעפטכאלש ַא ףיוא .סנעכערבראפ עטסניטלאװנ יד

 .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ןעלהיפ ךיז רע טנעלפ טרָאס
 -ספמאק ענייז ןופ ?יפשייב רעשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא טָא

 -לַא ןוא רעטנַאקאב-טונ ַא ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע :ןעדָאטעמ

 -ור ָאד ןעלעו רימ עכלעוו ,טייקכילנעזרעּפ רעטעטכַאענ ןיימענ
 -נַא ןעש'להק ןעניטכיו ַא ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ."סקיא , ןעפ

 -ַאב ַא ןעכַאמ וצ טכילפ ןייז רַאפ ןעטלַאהעגנ "סקיא , טָאה טלַאטש

 ןענעו רעללימס טָאה ןאד ."טייהראו, רעד ןעגעג גנונידלוש
 -נערהע ןוא עטסכילרהע ,עטסנייר יד ןופ רענייא --- ןַאמ ןעזיד

 : עדנענלַאפ סָאד טקורדענ --- זנוא ייב עטסטרעוו
 "סקיא , ,רוכש םעד "סקיא , ןהעזעג רימ ןעבָאה טציא זיב,

 -ַאב "סקיא, טָאה ןעטכענ .טָאידיא םעד "סקיא} ,ּפמול םעד

 ."רעשלעפ א ךיוא זיא רע זַא ןעזיוו

 -מיס ךס א טאהענ רעללימ טָאה תוכייש רעכילנעזרעּפ ןיא
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 רע טָאה טפאש'רבח ךרוד .םזיטעננַאמ רַאגָאז ,ךיז ןיא סעשיטַאּפ

 ןעוועג זיא רע ןעוו ןוא ,ךַאז א ראפ ןערעוו טרעטסיײגַאב טנעקעג

 -רַאעג טָאה ןוא יירט ןעוועג רהיא רע זיא ,גנוגעוַאב רעד ןיא

 .ןעלטימ עגיד'שער ענייז עֶלַא טימ רהיא רַאפ טייב !

 ַא סלַא ןוא ,דניירפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע

 ןעגנערברַאפ וצ .טנַאסערעטניא ןוא ךילביל ןעוועג רע זיא רבח

 אנוש סלַא .םענעגנַא רהעז ןעוועג זיא דנעווַא ןַא םהיא טימ

 טינ טולָאסבַא רע טָאה ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ ,רעבָא

 ."טינ רָאט , ןוא "געמ, ןייק ןופ ןוא רועיש ןייק ןופ טסואוועג

 רעד ןיא ךַאז ןייק רַאפ טלעטשענּפָא טינ ךיז ךילבעטשכוב טָאה רע

 ,טלעוו

 ןוא ריס ןעשיוצ טָאה רֶהָאי ןעצפופ ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 "ענ ןענייז ריס .טפַאשדניירפ ע'תמא ןא טריטסיזקע ן'רעללימ
 -ירּפ ןיא ןעננוהיצַאב עש'רבח עטסעב יד טימ טנינייארַאפ ןעוו

 -עט עכילטפַאשניימעג ערעזנוא טימ יו טונ ױזַא ,ןעבעל טַאװ

 ערעזנוא ןעוו .גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעטייקניט
 רעד ןופ טייוו קעװַא זיא רע ןוא ,טדיישוצ ךיז ןעבָאה ןעגעוו
 סָאד ךיא בָאה ,ןעמַאזוצ ןהענ ןעגעלפ רימ רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר

 (*,ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ טרעיודַאב

| 2, 

 ..רימ ןעגעג ץיציזָאּפָא ןא

 טעטירָאנימ ַא זַא ,ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא ןעביוא

 ןעכָארּפשעגסױא ןעוועג זיא "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאפ , רעד ןופ

 ןענַאטשַאב ןיא עיציזָאּפָא עזיד זַא ךיוא ; יסילאפ ןיימ ןענעג

 ןעטנַארגימיא ערעטלע -- "סורעגנעק, --- ןעסָאנעג יילרעייווצ ןופ
 שינעביילברעביא ןַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ןעננוגייצרעביא טימ

 -וַאװו, רעד ןופ סיורַא זוא רעללימ .קעװַא ןענייז ןערחָאו (*

 זוא ןוא ןערָאװעג רעדלומ זוא זנוא ןעשיווצ טיוקמרעטיברַאפ יד ."טיוה

 ןוא רע) ןעבעל ןייז ןופ רהָאי רָאּפ עטצעל יד .ןעדנואוושרַאפ ךילדנע

 עכולדניירפ ןיא ןעוועג טעמכ רימ ןענויז (1997 ,יונוו ןיא ןעברָאטשעג

 .םונ ךיז רימ ןעבָאה טנעגעגַאב םגה ,ןעגנוהיצַאב
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 -סילַאיצָאס ענעמוקעגדיינ ןוא --- םזינָאילעד ןענילָאמַא רעייז ןופ

 סַאלק רעטייווצ רעד .םייה רעד ןופ ,ןעטסידנוב סנעטסיימ ,ןעט

 עשידיא יד םירָאװ ,רעסערג ץלַא ןערָאװעג ןזיא ענעדירפוצנוא

 "קַאװעג קרַאטש ןערהָאי ענעי ןיא זיא דנַאלסור ןופ עיצַארגימיא

 עיצולָאװער רעד ,המחלמ רעשיזענַָאּפַא-שיסור רעד בילוצ) ןעס
 רהעמ ןוא רחעמ ץלַא טכַארבעג טָאה יז ןוא ,(ןעמָארנָאּפ יד ןוא
 הסנרּפ ןעכוז טושּפ ןעמוקעגנ ןענייז ייז ןופ עליפ .ןעטסילַאיצַאס

 ןופ ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ יד ןופ לָאצ יד רעבָא ,אקירעמַא ןיא

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשימרַאדנַאשז ןופ ױזַא רעדָא ריביס ןופ ,סעמרוט

 .רעהירפ יו רעסערגנ ךס א ןעוועג ךיוא זיא

 ןעמוקעגניירַא ןענייז ןעטנַארגימיא-ןעטסידנוב יד ןופ ענינייא
 לָאמ סעדעי טעמכ "ןָאשיײאיסָאסַא םטרעוװרָאפ , רעזנוא ןיא
 ןופ לייט ַא זיא ,ןעטַאדידנַאק עיינ טרידנעמָאקער טָאה ןעמ סָאװ
 רעד יװ ױזַא .ןעטסידנוב עשימייה ןופ ןענַאטשַאב לעטעצ םעד

 ייז ןעבָאה ,עיצאזינַאנרָא עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס ַא זיא "דנוב,

 ייז ןעבָאה ,ָאזלַא .ײטרַאּפ רעזנוא ןיא ןעטערטניירַא טנעקעג
 -יסָאסַא סטרעוורָאפ, רעד ןיא רעדילגטימ ןערעוו טנעקעג ךיוא

 : ."ןָאש
 -רָאפ, רעד ןיא ענעדירפוצנוא יד ןענעוו ץלַא ָאד דייר ךיא

 טייהנעדירפוצנוא טרָאס רעבלעז רעד  .,"ןָאשייאיסָאסַא סטרעוו

 ירַאֿפ עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא יד ןיא ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה

 טייהנעדירפוצנוא ןיימ ךיא .ןעלאטרַאװק עשידיא יד ןופ ןענייא
 -לעזַא .טריטקַאדער םהיא בָאה ךיא יו ,?סטרעוורָאפ , םעד טימ

 -עג ןענייז עגינייא :ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז ןענייארַאפ עכ
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סעיצַאזינַאנרָא-טקירטסיד עשידיא ןעוו
 }ן'גניר רעטייברַאא םעד ןופ סעשטנערכ -- ערעדנַא ; ײטרַאּפ
 יד ."דנוב , םעד ןעציטש ףיוא ןעטפַאשלעזעג --- ערעדנַא רעדיוו

 ןופ עליפ ןוא ,רעסערנ ץלַא ןערָאװעג זיא ןעּפורנ עכלעזַא ןופ לָאצ
 ,רעדילנטימ ןופ לָאצ רעד ןיא רעסערג ןערָאװעג ןענייז ייז

 "וצנוא .יד ךיז טָאה ןעּפורג עשיטסילַאיצַאס עזיד עלַא ןיא

 ץלַא רעטייו סָאװ טלהימפענ ?סטרעוורָאפ , ן'טימ טייהנעדירפ

 "םטרעוורַאפ, ןופ רעזעל יד ןענייז טייצ רעבלעזרעד וצ .רהעמ
 -ָאװעג זיא "?סטרעװרָאפ, רעד ,לָאצ ןיא רעסערג ץלַא ןערָאװעג
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 רהעמ סָאװ רעבָא .רעכייר-סולפנייא ןוא רערעלוּפָאּפ ץלַא ןער
 זיא רהעמ ץלַא ,םלוע ןעטיירב םעד ייב ןערָאװעג זיא רע טבילַאב
 -ָאס ענעגייא ערעזנוא ןיא רענגעג ענייז ןופ לָאצ יד ןעסקַאװעג
 ,.ןעהייר עשיטסילַאיצ

 -רניירפ ַא ןעוועג ,ןעמונעג ןיײמענלַא ןיא ,זיא עיציזָאּפָא יד
 -ירפוצנוא יד ןוא ; ןעגנוניימ ןופ ענַארפ ַא ןעוועג זיא סע .עכיל
 ןעטלַאהרַאפ םוטעמוא ךיז ןעבָאה ,ןעמַאנסיױא עסיוועג טימ ,ענעד
 .רימ וצ טקעּפסער טימ ןוא ןעלהיפעג עש'רבח טימ

 ואוו ,גנונעװַאב רעשיסור רעד ןופ ןעמוקעג זיא םלוע רעד

 :ףמַאק ןערענָאיצולָאװער ןעכילקריוו ַא ןופ ענַארפ ַא ןעוועג זיא סע
 -לָאס ןוא ייֵציִלְאַּפ טימ ןעסיוטשנעמַאזוצ טכַאמעגכרוד טָאה ןעמ
 עשיסור ַא .סעמרוט ןוא ןעדַאקירַאב טכוזרַאפ טָאה ןעמ .ןעטַאד
 טימ ,רחַאפעג טימ טקעמשעג טָאה גנולמַאזרַאפ עשיטסילַאיצַאס
 רעשיטסידנוב רעד .דלעפטכַאלש א טימ לָאמַא ןוא ,עיצַאריּפסנָאק
 עשידרע-רעטנוא ןַא ןעוועג זיא ,"עמיטש רעטײברַא יד , ,ןַאגרָא
 רעטנוא טנערעלעג םזילַאיצַאס םעד ןעבָאה ןעשנעמ ןעוו .גנוטייצ
 רעזנוא זַא ,ךילריטאנ ץנַאג ןעוועג זיא ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא
 ייז ףױא לָאז ,גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס א סלַא ,"סטרעווראפ,
 .קורדנייַא ןעדנעשיוטנע ןַא ןעכַאמ

 -כייל , יד זַא ןוא ?םזילַאיצָאס רהעמ , טרעדָאפעג ןעבָאה ייז
 .ןערעוו טניטייזַאב ןעצנַאג ןיא ןעלָאז ?ןעלקיטרַא עט

 ןייז טימ ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעטקַארַאכ רענַאקירעמַא דעד
 -רע ,טשַארעביא ייז טָאה ,"סערעטניא ןעכילשנעמ ןיימעגלַא,
 .סערעטניא ןעטספיט ן'טימ ןעזעלעג םהיא ןעבָאה ייז .טניוטש
 ןעטוג ַא טסע דיא רעמורפ ַא יװ ןָאטענ רעבָא סָאד ןעבָאה ייז
 רשפא רעדָא !ףירט רעבָא ,קַאמשעג זיא סע .טיײצלָאמ ן'חפירט
 !קַאמשעג רעבָא ,ףירט זיא'ס : טרעקרַאפ

 ץטימ זיולב טינ ןעוועג רעבָא זיא טייהנעדירפוצנוא רעייז
 ןיא ערעזנוא גנונעװַאב עשיטסילַאיצַאס עצנַאנ יד .?סטרעוורָאפ,
 טקנוּפ ..גנוגעואב ענידרעסַאװ ַא .ןעווענ ןעלעפענ טינ ייז
 ןייק ןעמוקעגרעבירא ןענייז רימ ןעוו ,טלהיפעג רימ ןעבָאה ױזַא
 .ןערהָאי עט-80 יד ןופ ביֹוהנֶא ןיא דנַאלסור ןופ אקירעמַא

 טייצ עצרוק ַא ןיא ןעבָאה עדנעריטסעטָארּפ יד ןופ עליפ
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 עניה יד זַא ,דנַאלסור טינ זיא אקירעמַא זַא ,טלהיפרעד םורָא

 -עד זומ גנוגעװַאב יד זַא ןוא ,ערעדנַא ץנַאנ ןענייז ןעדנעטשמוא

 טָאה ןעבעל רעשיטקַארּפ רעד .ערעדנַא ץנאנ א ןייז ךיוא רעביר

 .ןערושָארב ןוא ןעננלמַאזרַאפ עַלַא יו רהעמ טנערעלעג ייז

 ,םַאזגנַאל ןעגנַאגעג סָאד זיא עגינייא ייב רעבָא

 עניימ טימ ךיא געלפ "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוװרָאפ , רעד ןיא

 ערעייז סָאװ רַאפ ןערעלקרע ייז געלפ ךיא ,ןעריטַאבעד רענגענ

 רעד סָאװ רַאפ ;ץַאלּפ ן'פיוא טינ ָאד ןענייז ןעפירנַאב עשיסור

 .זיא רע יו ױזַא ןייז זומ "סטרעוורָאפ ,

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןעסָאנעג עשימייח עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע

 ןעטַאבעד יד ןענעלפ בור סָאד רעבָא .ןעגייצרעביא טנעקעג טינ

 .ןָאט ןעכילדירפ ַא ןיא ןערעוו טרהיפעגנָא

 ַא ןעמונעגנַא ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 ןעראוועג טרהיפעגנָא רַאנָאז זיא סע .גנולעטש עכילדנייפ ץיננַאג

 םטרעװרָאפ , יד ןעּפַאכרַאפ וצ ,גנוגעװַאב ?עשידרע-רעטנוא, ןא

 ?רענָאיצולָאװער ן'תמא , ןא ןעלעטשוצקעװַא ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא

 .רָאטקאדער סלא

 ןעװעג טלָאװ ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ טעטירָאיַאמ ַא ןעוו

 ַאזַא ןערהיפוצכרוד טלָאװ ,עיציזָאּפָא רעד טימ ןענַאטשרַאפנייא

 זיא םע םירָאװ ;טלעוו רעד ןיא ךַאז עטסטכייל יד ןעוועג ןַאלּפ

 רימ ןענעג ןעמיטש רעבָא .ןעמיטש ןופ ענַארפ א זיולב ןעוועג

 עניילק ץנַאג ַא רָאנ ןעמעננעמַאזוצ טנעקעג עיציזָאּפָא יד טָאה

 -ייא ןעוועג ךיױא ןענייז ערעדנַא יד ןעשיווצ ביוא .טעטירָאנימ

 ,"םזילַאיצַאס רהעמ , טרעדָאפענ ןעבָאה סָאװ ,רעדילנטימ ענינ

 רימ ןעבעגעג ןוא ,רימ רַאפ טמיטשעג רעמיא רעבָא ייז ןעבָאה

 .עציטש עטסמיראוו רעייז

 רעסיוועג ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא ןענעלפ (*ןערענָאיציזָאּפָא יד

 רעכילקריוו רעד ,טגָאזעג יו .ןערענָאיציזָאּפָא-סיױא ןערעוו טייצ

 ןופ ָאד ךיא ךיורב "רענַאיציזָאּפָא , ןוא "עיצי זָאּפָא , רעטרעוו וד (*

 ּוסילַאּפ ןיימ ןעגעג ןעוועג ןענייז סָאװ 'ד .ןעגעוו טייקכילמעוװקַאב

 -ַאנ רעטמיטשַאב ןייק םעד ףיוא זוא סע .ןעפורעג טינ ווזַא ןעמ טָאה



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב 508

 ןענעלפ ייז .ןעניוא יד ןענעפע ייז טנעלפ אקירעמַא ןיא ןעבעל
 ,ךיוא דנַאלסור רָאנ ,אקירעמַא רָאנ טינ ןהעטשרַאפ רעסעב ןעמענ

3 

 ."טסייג-טייצ,, רעד

 עדנערעלַאב ,עטסנרע נונעג טאהעג טָאה "סטרעוורָאפ , רעד
 רימ ןעגעלפ ,?עקיטרַאטייל ןעכילגעט םעד ץוח ַַא .,ןעלקיטרַא

 -ַאכ ןעכילטפַאשנעסיװ-רעלוּפָאּפ ַא ןופ ןעלקיטרַא ןעבענ גָאט ןעדעי
 ןיוש ,ענַארפ עלַאיצַאס רעדָא עשיטילָאּפ ַא רעביא רעדָא ,רעטקַאר

 זיא סָאד ביוא ,רוטַארעטיל רעביא ןעלקיטרַא גידנענעכער טינ

 נעלפ ,לַאנרושז-ןעכָאװ ןערעדנוזַאב ַא ןעבָאה ןעמ הרַאד ,נינייוו
 זומ גנוטייצ עכילגעט ַא זַא ,טביולנעג בָאה ךיא .ןערעלקרע ךיא
 -נעסיוו עכילרהיפסיוא זַא ןוא ,עסַאמ רעטיירב רעד רַאפ ןייז

 -ַאמ א ,לַאנרושז א ןיא ןעבענ רָאנ ןעמ ןעק ןעלקיטרַא עכילטפַאש
 -רָאפ , רעד ןופ רעדילנטימ עליפ .ןעכילטנעכעוו רעדָא ןעכילטַאנ
 ןוא ,גנוניימ ַאזַא טאהעג ךיוא ןעבָאה "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוו
 ,ֿטַאלבנעכָאװ ַא טעדנירנעג רימ ןעבָאה ,1908 ,רעבמעטּפעס ןיא

 .עיצקַאדער ןיימ רעטנוא ךיוא ,"טסייג-טייצ רעד, ןעמָאנ ן'טימ
 "טסייג טייצ רעד .זלַאה ן'רעביא טיײברַא ןעוועג זיא סע

 ןוא ןעלקיטרַא עדנערעלַאב ,עטנַאסערעטניא טימ לופ ןעוועג זיא
 ךיא בָאה ,טפירשנעכָאװ עזיד גידנעריטסַאדעד .רוטַארעטיל טימ
 ץלַא ףרַאד שידיא ףיוא ןזַא ,ל92 ןיימ ייב ןעטלַאהעג ךיוא ךיז
 -שרע םעד וצ לעקיטרא-טייל םעד ןיא .רעלוּפָאּפ ןערעוו ןעבירשעג
 טרהעלקרע ,סערעדנַא ןעשיווצ ,טרעוו "טסיינ-טייצ , רעמונ ןעט
 -ַאלוּפָאּפ עשידיא לָאצ עטסערג יד, ןעהיצוצוצ ננובערטש ןיימ
 ןעבענ ֹוצ טייקגיהעפ יד ןעבָאה עכלעוו ,רעביירש ,סרָאטַאזיר
 ןעכאפנייא םעד רַאפ םינינע עכילטפַאשנעסיװ ןהעטשרַאפ וצ םוג
 רעננעג עכילרעניא עניימ ןופ עליפ םנה ןוא ,"רעזעל ןעשידיא

 ןעמָאנ רעלעוציפָא ןַא סלַא "עיציוָאּפָא; .ןעוועג טונ טּפיוהרעביא ןעמ
 טייצ רעד ןיא רָאנ טריטסווקע גנונעװַאב רענַאקירעמַא רעזנוא ןיא טָאה
 -רָאפ, ןופ רעדנורג יד ,רימ .םזינַאילעד םעד ןעגעג ףמַאק רעזנוא ןופ
 ,עוציזָאּפָא; יד ןעוװעג ןענווז ,"סטרעוו
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 ןעבירשעג ןענייז סָאװ ןעלקיטרַא וצ רָאנ טקעּפסער טַאהעג ןעבָאה

 םימ טייהנערירפוצ יד זיא ,ךַארּפש רעכיוה ,רערעוש א ףיוא

 םהיא ןעמ טָאה לַארעביא .ןיימעגלַא ןעוועג טסייג-טייצ םעד

 ןענייז ןענייארַאפ עלַאקידַאר עכילטע ןיא ןוא ,םיחבש ןעגנוזעג

 .סעיצולָאזער-ביול ןערָאװעג ןעמונעגנָא רַאנָאז

 ןעט1 םעד סױרַא זיא "טסייג-טייצ , רעמונ רעטשרע רעד

 גיצנַאװצ-ןוא-ריפ ןופ ןענַאטשַאכ זיא רע .1905 ,רעבמעטּפעס

 ויא טֶא .טַאמרָאפ "סטרעװרָאפ, םעד ןופ טפלעה ַא ,סעשזדייּפ

 :רעמונ םעד ןופ סינכייצראפ-סטלַאהניא רעד

 .עיצקַאדער רעד ןופ גנורעלקרע ןַא -- "טסייג-טייצ , רעד 64

 קיזייא קחצי -- טּפַאשדניירפ רעטיײברַא עשיטסילַאטיּפַאק (2

 .יולה יבצ הירא ןב

 .שֵא םולש --- גנופהעצרע -- הניד (3

 -ַאטש עטגינייארַאפ יד ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד (4

 ,טיווקליה סיררָאמ --- ןעט

 .שאוהי -- טכידעג ַא -- תימלוש ןוא סונעו (8

 .(ןיוועל .ז) שטשעל ,ז --- גנולהעצרע --- יבייב ַא טָאה ןעמ זַא (6

 "ייפ .ב --- ןעלױּפ ןיא הלכשה ןוא םזידיסח ןופ גנַאפנָא רעד 0

 ,םיובנעג

 .ןירָאג .ב -- עציקס -- החבצמ ַא (6

 ןהִא --- טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןיא ןַאּפַאי ןיא עיציזיווקניא ןַא 5

 .ןעמָאנ ַא

 .סענַאדַאב .ש .רד --- (דליב ןייז טימ) ָאססור קַאשז ןַאשז (0

 "ַאב --- גניסינניס ןופ רעמַאק-ןעטיױט םעד ןיא ןעבעל סָאד (11

 .ןעטלייטרוארַאפ ַא ןופ ןעבירש

 טימ) ריא רעד ,רעקנעדיירפ רעד ,רעלטסניק רעד ץרּפ .5 .י (12

 .יקסווָאלטישז םייח .רד --- (דליב ןייז

 ןוא טצעזרעביא יירפ) --- סקרַאמ ?רַאק ןופ --- "לַאטיּפַאק, (

 .(ןַאהַאק .בא ןופ ,קלָאפ ן'רַאפ טרעלקרע

 .ןעזייר םהרנא --- עקסערָאמוה --- הלאש עיינ יד 4

 .קַאװיּפס םייח .רד -- טכָאק ןעגָאמ רעד ױזַא יו 5

 .ןַאמּפיל ?ושזד --- טעּפניק ס'ןָאמייס .סרמ 6
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 -רַאװק ןעשידיא ןיא יטירעּפסָארּפ ןוא סומזינָאינוי-דיירט (7
 .ןאהאק .בא -- לַאט

 ןעּפיט ענעדישראפ) ?ַאטרַאװק ןופ ךעלקניוו עלעקנוד יד ןופ (8
 .ןַאמקינָאג .א --- (טלעוו ןעטעדַאק רעד ןיא

 ווָאכעשט ןָאטנַא ןופ גנולהעצרע --- גנורעלקרע-סעביל רעייז (9
 ,(בילטָאנ ןָאעל ןופ טצעזרעביא)

 -עטניא ענעדישרַאפ רעביא ,ןעציטָאנ --- "ךעלטיּפַאק עצרוק, 0
 ,ןעכאז עטנאסער

 .טלאהניא ןעכילנע ןא טאהעג ןעבָאה ןערעמונ עטסקענ יד
 ןופ רעטקַארַאכ רעד רעבָא ,ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז רעביירש יז
 ,.טרָאס ןעבלעז םעד ןופ ןעוועג זיא טפירשנעכָאװ רעד

 טינ זיא ?לַאטיּפַאק , סע'סקרַאמ ?רַאק ןופ גנוצעזרעביא ןיימ
 ַא רָאנ ,ןעקנַאדעג-טּפיוה יד ןופ עיצַאזירַאלוּפָאּפ ַא זיולב ןעוועג
 ךיא .טרָאװ ןעדעי ןופ טעמכ ןעגנורעלקרע טימ ?גנושטייטראפ,
 -טקניּפ ןעבעגוצרעביא טלַאהניא ןעפיט םעד טערַאטסעג ךיז בָאה
 סָאװ ,רעזעל רעטעדליבעג גינייוו רעד ךיוא זַא ,ױזַא רעבָא ,ךיק
 ןענעק ןינע םעד לָאז ,ןעכַאז עכלעזַא ןיא סערעטניא ןַא טָאה
 | ,ןהעטשרַאפ

 -רַאפ ןיא ןעננוצעזטרָאפ ןיא ןעגנַאגעג זיא גנוצעזרעביא יד |
 ןעטשרע םעד ןופ ףוס ן'זיב --- ןעכָאװ גיסיירד-ןוא-ןייא ןופ ףיול

 -םיוא טײברַא יד ךיא בָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יו ,ןַאד ,?עטיּפַאק
 ,ןעבעגעג

 ענעדיישרַאפ ןעבירשעג ךיוא "טסייג-טייצ , ן'רַאפ בָאה ךיא

 םעד רעטנוא ןעלקיטרַא :?יּפשייב םוצ .ןעגנולדנַאחּפָא ערעדנַא
 ,"ןייטשלעמרימ ןיא םזילַאער ןוא רוטַארעטיל ןיא םזילַאער, ןעמָאנ
 סרָאטּפלוקס עסיורנ יד ןופ טסנוק יד טכַארטַאב טרעוװו סע ואוו
 ןיא ,ןעלקיטרא עירעס ַא ךיוא טהענ סע .,דנַאלנעכירנ ןעטלַא ןיא
 עירעס עזיד .עירעָאט עשיניוורַאד יד ריזירַאלוּפָאּפ ךיא עכלעוו
 -וצ , ןערעמונ עטשרע יד ןופ טקורדעגרעביא ןעוועג רעבָא זיא
 ."טפנוק

 -ענ "טסייג-טייצ , םעד ןיא ןעבָאה ןעזייר ןוא ׁשַא םולש
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 ןופ עגינייא ןעזייר ןוא) ןעננולהעצרע ערעייז ןֹופ עליפ טקורד

 .(ךיוא רעדיל ענייז

 -לעוו ,"ירַאמ רענהעש רעד טימ השעמ יד , גנולהעצרע ס'שא

 רעטמהירַאב ןייז וצ טנעמַאדנופ סלַא טנידעג רעטעּפש טָאה עב

 טכיל יד ןהעזרעד טשרעוצ טָאה ,"המקנ ןופ טָאנ רעד , אמַארד

 ןעקורד וצ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה יז ואוו ,"טסייג-טייצ , םעד ןיא

 .רעמונ ןעטייווצ םעד ןיִא

 ס'ןיטנע לאוי ןעגנַאנעג ךיוא זיא ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןיא

 "יא --- ?קָאנירעיאּפ ,) "לעוד} ןַאמָאר ס'ןירּפוק ןופ גנוצעזרעביא

 .(רוטַארעטיל רעשיפוו רעד ןיא קרעו עטסעב יד ןופ רעֶג

 ץנַאג ןעבירשענ טפיושנעכָאװ םעד רַאפ טָאה ןיסעיפ .א

 עירעס ַא ןעגָארטעגיײב רע טָאה ןעכַאז ערעדנַא רעטנוא .טֿפָא

 טָאה רע ."עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ןענָאזרעּפ עטמירַאב

 .רעריל ןעבירשעג "טסייג-טייצ , ן'רַאפ ךיוא

 .שאוהי ןופ ךיל ַש טּפָא ץנַאג ךיז טנעגעגַאב ךיוא

 טײברַאעגטיֿפ טייצ עשביה ַא טָאה שטיוורוח קיזייא קחצי

 .גיסעמלענער

 .ןעסקַאװעג ֿפענש זיא "טסיינ-טייצ , ןופ ןָאשיילוקריוס יד

 רעגיזיר ַא --- דנעזיוט 28 טכיירגרעד יז טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רענעי ןיא ךָאנ טּפיוהרעביא ,טַאלבנעכָאװ ןעשידיא ַא רַאפ רעפיצ

 ,טייצ

 "רעד -- ("טסייניטייצ,) "ןַאגרָא ןעזיד ןוֿפ גלָאפרע רעד,

 רעטײברַאטימ ַא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא רעכלעוו) ףָאנָאר לה טלהעצ

 זיא, --- ?סטרעוװורָאּפ, ןופ עטכישעג רעצרוק ןייז ןיא ,(זנוא ייב

 םהיא ןיא .ןענישרע זיא רע יוװ ךיילג סיורנ רעיוהעגנוא ןעוועג

 רעד ןופ רעביירש עשידיא עטסעב עלַא סייברַאענטימ ןעבָאה

 -סיוא סָאװ טַאהעג טינ רענייק טָאה םהיא ןעגעג .טלעוו רעצנַאג

 -סלַאנרושז ס'ןַאהַאק ןיא טביולגעג טינ ןעבָאה טָאװ יד .,ןעצעזוצ

 רעטסערג רעד םימ ןעבָאה ,"סטרעװרָאפ , ןיא יסיִלַאּפ רעשיט

 םעד טריטקַאדער רע יװ ,םעד ןעגעװו טדערעג גנורעטסיינַאב

 רַאפ זַא ,ןעװועג ןיא עירָאעט ס'ןַאהַאק רעבָא ."טסיינ-טייצ,
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 "נא ץנַאנ ַא ךיז טרעדָאפ "טסיינ-טייצ , רעד יװ טפירש ַאזַא

 ,?םַארגָארּפ עשיטסילַאנרושז ערעד

 ןעועג טינ "טסייגיטייצ , רעד זיא ,ןהעז ןעלעוו רימ יו
 ןיא סע  .,ךָאנ תוחכ עלעיצנַאניפ "ס'סטרעוורָאפ, םעד ךָאנ
 ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא עלעיצעּפס יד רַאפ ןעלָאצ וצ ןעוועג רעווש
 ןעטַאנָאמ ןהעצ רעדָא טכַא ןיא .םהיא רַאֿפ ןעלעטשַאב געלפ

 טרָאפ םעד ןעבעגוצסױורַא ןערָאװעג ךילגעמנוא רימ זיא ,םורַא
 .ןעבעגענסיורא ןַאד זיב בָאה ךיא ןעכלעוו ,טפירש ןעכילטנעכעוו
 טימ ,ןע ןיקסעּפ ,ךד ֹוצ ןעבענעגרעביא עיצקַאדער יד ךיא בָאה
 .טנעטסיסא ןייז סלַא ןע"ןינרוב .ה

 ,1908 ,ילוי זיב טבעלעג "טסייג-טייצ , רעד טָאה ױזַא

4 

 ,"גנומייצ ןעגרָאמ, י

 -טייצ , רעד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע יו ,םעד ךָאנ דלַאב
 ."גנוטייצ ןעגרָאמ , א ןענעװ ןעדייר ןעמונעג ןעמ טָאה ,"טסייג
 : עדנעגלָאפ סָאד םעד ןעגעוו טלהעצרעד ּףָאגָאד

 טלהיפעג ךיז טָאה גנוטייצ ַאזַא ןעבָאה וצ סינפרידעב יד,
 גירק עשיזענַאּפַאײשיסור יד ?ייו ,טייצ רענעי ןיא לעיצעּפס
 רעהַא ןעבָאה דנַאלסור ןיא עדנעטשפיוא ערענָאיצולָאװער יד ןוא
 -ןענרָאמ עניצנייא יד .ןעטנַארגימיא עיינ םָארטש ַא טכַארבעג
 רעדענַאיצקַאער ַא ,?לַאנרושז ןעגרָאמ , רעד ןעוועג זיא גנוטייצ
 -נוא ןעלַאפנירַא טינ ןעלָאז רעזעל-ןעגרָאמ יד םוא ןוא ,טַאלב
 סטרעוװורָאפ , ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא ,סולפנייא ןייז רעט
 -איצַאס ַא ןעבענסױרַא ןוא ךיז ןעננערטשוצנָא "ןָאשיײאיסָאסַא
 ,"רעּפייּפ ןענרָאמ ןעשיטסיל

 דנערנ ס'רעלדא ןיא זיא ,ראונַאי ןעט14 םעד ,גָאטיײב גָאטנוז
 דובכל ,סעדער טימ טרעצנָאק רעסיורג ַא ןעמוקענרָאפ רעטַאעט
 םעד רַאפ ןעוועג ןיא טפנוקנייא רעד) "גנוטייצ ןעגרָאמ , רעד
 רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,(דנַאלסור ןיא ץוש-טסבלעז "ס'דנוב,
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 סלא םיובנענייפ .ב טימ ,רעמונ רעטשרע רהיא ןענישרע זיא הירפ

 ,רָאטקַאדער
 ."רָאפפ רעד טָאה ,ןעט18 םעד רַאונַאי ,רעטעּפש געט יירד

 יו, :טפירשרעביא ן'טימ לעקיטרַא טייל ַא טַאהעג "סטרעוו

 טרעוו ןעטרָאד ."גנוטייצ ןעגרָאמ , רעד וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ױזַא

 -סיוא ןוא טהערדוצ ,, טָאה ?לָאנרושז ןעגרָאמ , רעד זַא ,טרעלקרע

 -סיוא ,דנַאלסור ןופ ןעשינעהעשעג ערענָאיצולָאװער יד טָאּפשעג

 ןוא ;(*"רעפמעק-סטייהיירפ ערעזנוא טצומשַאב ןוא טָאּפשעג

 רעטײברַא רעד ןעוו ,הירפ רעד ןיא סָאד ,גיטיונ זיא רעבירעד זַא

 גנוטכיילאב עשיטסילַאיצַאס ַא ןעבָאה רע לָאז ,ּפַאש ןיא טהעג

 .סעיינ יד ןופ
 ךיז טעװ "ננוטייצ ןעגרָאמ , יד זַא ,טפָאהעג טָאה ןעמ

 עניילק) ?סטנָאװ, ןעבָאה ןעמ ןעק טאלב ןעגרָאמ א ןיא .ןעלָאצ

 ,טייברַא רעדָא רעטייברַא ןעכוז סָאװ ןעשנעמ ןופ ןעסנָאנַא
 "נייא ןופ לַאװק רעטוג ַא זיא סָאד ןוא .,(.וװ .ז .א ,ןעלעטש

 .ךיוא ןיימ רעדנַא ןַא ןעוועג רעבָא זיא סע .טפנוק
 ןופ רעלַאקידַאר ןעוועג זיא ,רָאטקַאדער רעד ,םיובנעניימ ,ב

 זיא רעטייברַאטימ עטסניטכיוו ענייז ןופ רענייא סלַא ןוא .,רימ

 -ַאר ךָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקטעמַאז .מ ןערָאװעג טמיטשַאב
 ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ עכנַאמ ןעבָאה ,ָאזלא .,רע יו רעלַאקיד
 םענעי ןעלעטשנעדירפוצ טעװ גנוטייצ עיינ יד זַא ,טנעכערעג

 -טלעוו רענינייוו ןוא םזילַאיצַאס רהעמ טרעדָאפ רעכלעוו ,םלוע

 | .ףָאטש-עזעל עכיל

 -וצ ןעוועג ךיֹוא ןַאלּפ םעד טימ ןיב ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא
 טעװ "גנוטייצ ןעגרָאמ, יד ןַא ,טפָאהעג בָאה ךיא ,ןעדירפ
 "יו ךיז טעוװ עיציזָאּפָא יד ןוא "רעהיצּפָא רענוד, ַא יו ןעקריוו

 ."סטרעוורָאפ , ן'טימ ןעניטפעשַאב רענינ

 ןייז טעװ יז בוא -- ?גנוטייצ ןעגרָאמ , יד רעבָא טעוו
 -יטסיזקע ןענעק --- ?םזילַאיצַאס רהעמ , ןופ טאלב רענעקורט ַא

 -ןעגרָאמ ַא םירָאװ ,ָאֹי זַא טביטגענ עֶלַא ןעבָאה ריס ?ןער

 ןַאד טנוז "לַאנרושז ןעגרָאמ, רעד טָאה ןעגנוהיצַאב עלופ ןיא (*
 .טרעדנעעג ךיז
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 ןעלקיטרַא .סעיינ יד בילוצ סיואכרוד טעמכ ןעמ טפיוס גנוטייצ

 נָאטימבָאנ ַא ןיא יו עלָאר ערענעלק ליפ ַא רהיא ןיא ןעליּפש

 .טייברַא רעד ךָאנ ,םייהַא טמענ ןעמ עכלעוו ,גנוטייצ

 ייפ ערעסערגנ ַא רַאפ טניײצעגנסױרַא ךיז טָאה ננוטייצ עיינ יד
 ,רעזעל טאאהענ טָאה יז .טניימעג טָאה ןעמ יװ טסַאל עלעיצנַאנ
 -רַאפ רהיא ךרוד טָאה "סטרעװרָאפ, רעד ןוא ,גונעג טינ רעבָא
 ייוצ ןעפיוק וצ טָאטשנא) ןָאשיילוקרױס דנעזיוט עכילטע ןערָאל

 רדנעזיוט עכילטע ןעבָאה ,גנוטכיר רעבלעז רעד ןופ ןעננוטייצ
 עטייוצ ַא סלַא ןוא "גנוטייצ ןעגרָאמ , רעזנוא טפיוקענ רעזעל

 -עג "סטרעוורָאפ , רעד טָאה ךילכעזטּפיוה .ערעדנַא ןַא גנוטייצ

 ךיילג ןעטרָאד ןעבָאה רעלדנעה-סננוטייצ יד .ירטנָאק ןיא ןעטיל

 ןעשיווצ ייז ןעלייטוצ -- ןעגנולעטשַאב ערעייז ןעדיינש ןעמונעג

 רעבענסױרַא יד, ."?סטרעוװרָאפ , ןוא "גנוטייצ ןעגרָאמ , רעד

 ,טנָאזעג ןעמ טָאה -- 'ןעשנעמ עבלעז יד ךָאד ןענייז

 ןעוועג ךיוא זיא (ערעסערג יד) סרעזײטרעװדַא יד טימ ןוא
 "דַא ףיוא עמוס עיינ ַא ןעטסָאק ךיז ןעזָאל וצ טָאטשנָא :ױזַא

 -ענ עליפ ןעבָאה ,"גנוטייצ ןענרָאמ , רעד ןיא סטנעמזייטרעוו
 ןענעלפ ייז סָאװ עמוס רעד ןופ ןעמונענּפָארַא טייל-סטפעש
 טציא םעד רַאפ ןוא ,"סטרעװרָאפ , םעד ףיוא ןעבענסיוא רעהירפ

 .טַאלב ןעטייווצ רעזנוא ןיא ןעזײטרעװדַא

 -וצ / .גינייוו ןענָארקעג "גנוטייצ ןעגרָאמ , יד טָאה "סטנָאוװ,

 ,עמריפ א ייב ?ייוו ןוא סנָאינוי ערעזנוא ןופ סקיירטס יד ביל

 -נָא טינ "סטנָאװ, ןייק רימ ןעבָאה ,קיירטס ַא ןעוועג זיא סע ואוו

 -רַאפ גנוטייצ רעזנוא וצ רעבעג-"סטנָאװ, יד ךיז ןעבָאה ,ןעמונעג

 ,ךילדנייפ ןעטלַאה

 ןעוועג טלָאװ "ןָאשײאיסָאסַא סטרעװרָאפ, יד ןעוו ,ךָאד
 רעד טימ יז טלָאװ ,ןעטלשהוצפיוא גנוטייצ עיינ יד דנַאטשמיא
 יז ןוא ,טנעמַאדנופ ןעטסעפ ַא ףיוא טלעטשענקעװַא ךיז טייצ

 ַא ןעועג רָאנ יז ןיא רעבָא ױזַא .םויה דע טריטסיזקע טלָאװ
 -ענ טָאה יז .,"סטרעוװורָאפ , םוצ גנורעטש עלעיצנַאניפ עסיורג
 ןוא ,ץרעמ ןעט28 םעד זיב ,ןעכָאװ ןהעצ יו רהעמ טינ טבעל
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 -רָאפ, םעד טּפעלשענטימ טינ רעיש יז טָאה נידנעהעגרעטנוא

 ."סטרעוו

5. 

 .1906 ,ץרעמ ןעט4 םעד ,גָאטנוז גניטימ ַא

 -צנוא יד .ןענױצענּפָא טינ טָאה ?רעהיצּפָא-רענוד , רעד

 ענעמוקעג-יינ יד ןעשיווצ זיא "סטרעוװרָאפ , ן'טימ טייהנעדירפ

 טָאה יוזא .רעסערג רָאנ ,רענעלק טינ ןערָאװעג ןעטסילַאיצַאס

 -עג ךיז ןעבָאה סעיצַאזינַאנרָא ענינייא ןיא .ןהעזענסיוא סָאד

 טלעטשעג גנונדרָא-סענאט ן'פיוא ןעבָאה סָאװ ,רעדילנטימ ןענופ

 סעדער ןעטלַאהעג טָאה ןעמ ;"סטרעוװורָאפ , םעד ןענעוו טקנוּפ ַא

 רָאטקַאדער םוצ ןהענ וצ סעטימָאק ןעבילקענסיוא טָאה ןעמ ןוא

 -ָאס רהעמ א ףיוא , ןערהיפ ננוטייצ יד לָאז רע זַא ,ןערעדָאפ ןוא

 ."רענייטש ןעשיטסילַאיצ

 -וקסיד ייז טימ בָאה ךיא .ןעמוקעג ןענייז סעטימָאק יד

 סע שיטקַארּפנוא ןוא טכערעגנוא יוװ ןעזייווַאב ייז טפורּפעג ,טריט

 ןיא קעװַא םיחולש יד ןענייז ןעלַאפ רֶאּפ ַא ןיא .הנעט רעייז זיא

 ךיז ןעבָאה ייז .ןעמוקעג ןענייז ייז יו גנומיטש רעדנַא ץנַאג ַא

 זיא טקנוּפדנַאטש רעייז זַא ,טנייצרעביא-בלַאה רעדָא ,טנייצרעביא

 ךיז ךיא בָאה ןעלַאפ ערעדנַא רֶאַּפ ַא ןיא .רעניטכיר ןייק טינ

 ,רעטרעוו עזייב וצ ןעמוקענ זיא סע ןוא טציהוצ

 "ענג טריסנָאנַא "סטרעוװרָאפ , ןיא זיא ,1906 ,ראורבעפ ןיא

 רעד ."ןעטסילַאיצַאס עשידיא ןופ ץנערעפנָאק , עדנעמוק ַא ןערָאװ

 -ַאב וצ ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעניזָאד רעד ןופ קעווצ רעלעיציפָא
 רעזנוא , טימ ,גנוגעואב רעד ןופ ןעטייז ענעדיישראפ ןעכערּפש
 ןיא .םַארנָארּפ רעד ףיוא ןעטקנוּפ יד ןופ רענייא סלַא "עסערּפ
 קעווצ רעצנַאנ רעד ןענַאטשַאב טקנוּפ ןעזיד ןיא זיא רעבָא ן'תמא
 טניימעג ןעמ טָאה "עסערּפ רעזנוא , טימ ןוא .נניטימ םעד ןופ

 טנעה יד ןיא ןעוועג זיא ננומהענרעטנוא יד ."סטרעוורָאפ , םעד

 .ןעטסינָאיציזַָאּפָא ןופ

 לעקיטרַאטיײל א טָאהעג ךיא בָאה ראורבעפ ןעט20 םעד
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 -ָאס עשידיא ןופ ץנערעפמנָאק עדנעמוק יד, ;:?לעּפעק , א טימ

 ןַא ,קנַאדעג םעד ןיא ןענַאטשַאב ןיא רקיע רעד ,,"ןעטסילַאיצ

 דנַאלסור ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד ןעסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ

 -סילַאיצַָאס רעד ןופ ןעמרָאפ עשיסור יד זַא --- אקירעמַא ןוא

 .םייה רעיינ רעזנוא וצ טינ ךיז ןעסַאּפ גנוגעווַאב רעשיט

 .טירטס עט4 טסיא 64 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד

 טָאה ןוא ,ץרעמ ןעט5 םעד ,דנעווא תבש ןעניוהעגנָא ךיז טָאה יז

 ,דנעווא גָאטנוז טנידנעענ ךיז

 ןַא ,יורפ ןיימ טנָאזעג ךיא בָאה ,ןעסע נאטיס ךָאנ ,גָאטנוז
 -טימ ןעטעבענ רהיא בָאה ןוא ץנערעפנָאק ַא ֹוצ ןהעג ףרַאד ךיא
 ןופ רעטקַארַאכ םעד טרהעלקע רהיא בָאה ךיא .רימ טימ ןהעג

 ,נניטימ םעד

 םעדכָאנ ןוא ,ןעטישפוצ ייז טימ אמתסמ ךיז לעוו ךיא ---

 --- .טנָאזעג ךיא בָאה -- ןהענקעוַא "סטרעװרָאפ , ןופ ךיא ?לעװ
 -נייה יד רעבָא ;רימ טימ טלַאה "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאּפ , י

 רעשידיא רעד ןופ טסיינ םעד טריטנעזערּפער ץנערעפנָאק עניט
 ןייז אמתסמ טעוװ ץנערעפנָאק יד ןוא ,גנונעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
 -נעטשמוא עכלעזַא רעטנוא גנוטייצ יד ןעריטקַאדער רימ ןענעק
 ,טינ ןיז ןייק טָאה ןעד

 ,טנעמסייב ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,נניטימ ן'פיוא

 .גנוציז רעגידנַאטימכָאנ רעד ןופ ןעטימ ןיא ןעמוקעג רימ ןענייז
 ניצרעפ ,ןעסָאנעג טרעדנוה יירד ייב ןעוועג דנעזעוונא ןענייז סע
 .ןעטַאנעלעד --- ייז ןופ

 ענידרעייפ ;"עטכידעג עטכער , יד ֹוצ ןעמוקעג ןענייז רימ

 עטכייל , יד טרידרַאכמָאב טָאה ןעמ .יסילָאּפ ןיימ ןענעק סעדער
 יד ןופ "טייקגידרעסאו , יד ןוא "סטרעוורָאפ , ןיא ?ןעלקיטרַא
 -ךַא ןוא ?םזילַאיצַאס רהעמ , טרעדָאפעג טָאה ןעמ ;עטסנרע

 ."ןענרעל סעּפע ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו ןופ , ,ןעלקיט

 טסירנַאב זיא יסיֵלאַּפ ןיימ ןעגעק קורדסיוא רעפרַאש רעדעי
 .ןעטנעמסירָאלּפַא עדנערענוד טימ ןעראוועג
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 א טכַאמענ רעצעמיא טָאה ,טדערעגּפָא ןיוש ןעבָאה עלַא ןעוו
 ,.טרָאװ סָאד ןעמענ וצ ןערעדָאפפיוא רימ לָאז ןעמ ,גַאלשרָאפ

 טָאה -- !?יװ רע ביוא ,טרָאװ סָאד ןע ט ע ב רע לָאז ---

 טפַאשרעננעג טימ לופ עמיטש ַא טימ ןעירשעגסיוא טַאנעלעד ןייא
 .רימ וצ

 ,ןענידנע טינ סָאד ךיז טעוװ ױזַא זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא
 ןערעהסיוא ףרַאד ןעמ זא ,?החיפענ רשוי א ןופ ןהעזענּפָא ץנַאנ

 ןערעה וצ גירעניינ טושּפ עדנעזעװונַא יד ןענייז ,דצ ן'רעדנַא םעד
 ןעשנעמ --- .טרעלקענ ךיז ךיא בָאה -- ןעגָאז ָאד לע ךיא סָאװ
 ןיא "דצ רעדנַא  ןַא ןהֶא ןוא ,(טיירטש ַא) טיִאפ ַא ביל ןעבָאה
 .ןעניושעג ןוא טקוקענ ךיא בָאה ,ָאזלא ."טיטפ , ןייק ָאטינ

 ןעטאנעלעד יד ןופ רענייא : טאהענ טינ תועט ןייק בָאה ךיא

 וצ ןע'ןַאהַאק עסָאנעג ןעדַאלוצנייא , נַאלשרָאפ ַא טכַאמעג טָאה
 ןעמונעגנא ךיילג זיא נאלשרָאפ רעד ןוא .?טרָאװ סָאד ןעמענ

 .ןערָאװעג
 -ירַאטנעמַאלרַאּפ ןופ .טציהוצ ךיז ךיא בָאה עדער ןיימ ןיא

 טימ .ןעכָארקענּפָארַא טינ רעבָא ךיא ןיב טייקנידנעטשנא רעש
 טכַאמעג קזוח ךיא בָאה רעטרעוו עכילפעהנוא טינ רעבָא ערעטיב
 ,טקירדעגסיױוא ךיז בָאה ךיא יו ,"ןעקיטירק עמורפ , עלַא יד ןופ

 ,טקנוּפדנַאטש ןיימ טרעלקרע בָאה ןוא

 טימ טכָאקעג סרעדנוזאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רענדער ןייא

 -ןרפ ַא וצ ןעכילנרַאפ ךיא בָאה ,"םיִמָׁש תארי ערענָאיצולָאװער
 עכילטסירק ןופ "יימרא, יד) ימרַא ןָאשיײװלַאס רעד ןופ קאמ

 יד ףיוא תוליפת ןענניז ןוא ןענע'נשרד עכלעוו ,"רעטער המשנ,

 -עוו דייר עמורפ םתס זיא סָאד זַא ,ןעזיוועג בָאה ךיא .(ןעסאנ
 -היוללה יד יוו ןיז רהעמ טינ ןעבָאה עכלעוו דייר ,;עיצולָאװער ןעג

 ."רעטילימ סוזעי, .רעד ןופ גנַאזעג

 ,?יײמרַא ןָאשייװלַאס , רעטרעוו יד טדערעגסיוא בָאה ךיא ןעוו
 -ּפַא ןערעטיש ַא טימ טשימעג ,רעטכעלעג ַא טצעזעגסױרַא טָאה
 -בידעג ןערָאװעג טנעמסידָאלּפַא רעד זיא ךָאנרעד .טנעמסידָאל

 .עיצַאוַא עשימרוטש א ןערָאװעג זיא סע זיב רעטכידעג ןוא רעט
 וד ןופ טעטיראיאמ א טנילײטַאב ךיז טָאה ײרעשטַאּפ רעד ןיא
 .ןעטַאגעלעד
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 יד יו ננוקריוו רחעמ לָאמַא טָאה ?יּפשייב ַא רעדָא טרָאװ ַא
 -יטש יד ןעבָאה "יימרַא ןָאשייוװלאס, רעטרעוו יד ,עדער עטסעב

 ,יד ןופ ענינייא .ריױּפַאק טרעקרעביא עטלעמַאזרַאפ יד ןֹופ גנומ

 ךיז גנורעטסיינַאב טימ רעהירפ טונימ עכילטע טימ ןעבָאה סאו

 ןיימ ףיוא טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ סעקַאטַא יד ףיוא ןעכורענּפָא

 עניימ ןעמונעננָא ננורעטסיינַאב טיס טציא ןעבָאה ,עיצקַאדעד

 | .ןעננורעלקרע

 רַאפ שודק ןעננירּפש סָאװ יד ןופ ןעוועג ןענייז ענינייא

 .ענינייא רָאנ רעבָא .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טהעטש סאו ןעדעי

 -עוונא יד ןופ עליפ ןעבָאה ,טגידנוקרע רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יוװ

 טקנופדנַאטש רעד זיא סע ךילרעכעל יו ןהעזרעד ךילקריוו עדנעז

 ךָאנרעד רימ ןעבָאה עזיד ןופ לָאצ עסיוועג א .רעקיטירק עניימ ןוּכ

 -עג ייז טָאה "יימרא ןָאשייװלאס , רעטרעוװ יד זַא ,ןעוועג הדומ
 .ןעניוא יד טנעפע

 רַאגָאז זיא יסיִלֶאַּפ ןיימ ןענענ עיצולָאזער עטעטרַאװרע יד

 עיציזָאּפָא רעד טפערטעבנא סָאװ ןוא .ןעראוועג טניילענרָאפ טינ

 -ענ טנעװא גָאטנוז םענעי יז ןיא ,טכַאמ עטריזינַאנרָא ןַא סלַא

 עשיטסילאיצַאס אזַא וצ .,טייהנעגנאנראפ רעד ןופ ךַאז א ןערָאװ

 -עג טינ אּפָארייא ןיא ןעמ זיא "סטרעוװורָאפ , רעד יוװ גנוטייצ

 -ומיא עיינ יד ןעשיווצ ךיז ןעבָאה רעבירעד :;ןעוועג טניואוו

 טָאה תושממ ןייק ,יסילָאּפ ןיימ ןופ רעקיטירק ןענופענ ןעטנארג
 (*טאהעג טינ רעבָא סָאד ןיוש

6 

 ס'ןידרָאג -- ."םייח ַא ןהָא, ס'ןידרָאג ףיוא קיטירק ַא

 ,םיריטקָאד ייד ."ןעטנעמילּפמַָאק

 ס'רעללימ יאול ןיא ןעבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןידרָאג

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעטרָאד רע טָאה ךימ ,"טייהראו, גנוטייצ

 עגיזָאד יד טרעוו (1998 ןיא) ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו (*
 עסערּפ רעשוטסולאיצָאס רעד ןוא טעדנעװעגנָא קרַאטש ךיוא ןווש וסולָאּפ
 -ווז זא ,ןהעזעגמורא ךיז ןעבָאה ןעסָאנעג עגוטרָאד ערעזנוא .אָפָארויא ןופ
 ןוא ,רעכילטלעוו ןייז ןעזומ ייז זא ,ןעקורט-וצ ןענייז ןעגנוטייצ ערע
 רעהירפ ןעטלאוו יוז עכלעוו "ןעלקוטרא עטכייל , ןעסאמ טציא ןעקורד ווז
 ."לעג, ןוא לענַאיצַאסנעס סלא טבַארטַאצ
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 ףיוא געלפ ךיא ןוא ,ןעגנוגידיילַאב עכילנעזרעּפ טימ טריקַאטַא

 רעד ןעװעג ןיב ךיא יו ױזַא .ןערעפטנע טינ סעקַאטַא ענייז

 ,"סטרעװרָאפ, ןופ רעקיטירק רעשירַארעטיל ןוא רעשיטַאמַארד

 געלפ ךיא .ןעסעיּפ עיינ ענייז ףיוא ןעקיטירק ןעביירש ךיא געלפ

 ךיא .ךילגעמ יו ךילפעה ױזַא ןעזייוונָא ןערעלעפ ערעייז ףיוא

 םהיא ןעגעו .ןעסעיּפ עיינ ענייז ףיוא ןעקנערשַאב ךיז געלפ

 ,רעטרעוו-לעדיז .טדערעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה ךילנעזרעּפ

 ןיא ןענייז ןעשינערעהוצנָא עדנעגידיילאב רעדָא רעטרעוו-ךעטש

 ןעגעו .ןעמוקעגניירַא טינ לָאמ ןייק טולָאסבא ןעקיטירק עניימ

 דיירש טינ ךיוא ךיא געלפ ןײמעגלַא ןיא רעלעטשטפירש סלַא םהיא

 ענייז יא ןעטלַאהטנע טָאה ענייז עסעיּפ עדעי טעמב רעבָא .ןעב

 טנעלפ ,ָאזלא .ןערעלהעפ עטסטלוב ענייז יִא תולעמ עטסניטכיוו

 יד) עסעיּפ ַא ענייז גידנעצַאשּפָא ןַא ,ןעמוקסיוא אליממ ןיוש

 ,רעבמעווַאנ ןופ "סטרעװרָאפ , םעד ןיא ,לשמל ,"טפארק ע'תמא ,,

 ירַארעטיל עצנַאנ ןייז ןעצַאשּפָא ךילטנעגייא ךיא געלפ (004

 .טלַאטשעג עש

 ןהֶא/ עסעיּפ ןייז ףיוא ןעבירשעג ךיא בָאה קיטירק טרָאס אזַא

 ,רעבמעװָאנ ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא עכלעוו ,"םייה ַא

 ע'תמא יד, יװ רעכַאװש ליפ זיא ַאמַארד עזיד רעבָא ,7

 יז .עניטסניג ןייק טינ רהעז ןעוועג זיא קיטירק ןיימ ,"טפארק

 שינערעהוצנָא רעטסנעלק רעד ןהִָא ןערָאװעג ןעבירשעג רעבָא זיא

 .ףירגנֶא ןעכילנעזרעּפ ַא ףיוא

 -רַא ןעגנַאל ַא טימ טרעפטנעענּפָא ןידרָאג טָאה םעד ףיוא

 רעד .(1907 ,רעבמעווָאנ ןעט30 ןופ "טייהרַאו, ןיא) ?עקיט

 טש'רמולכ טרעוו ץלַא ."רוחנ יגס ןושלב , ןעבירשעג זיא ?עקיטרַא

 ןַאהַאק ,ןַאמ רעכילרע ןַא זיא ןַאהַאק : טרעקרַאפ טקנוּפ טגָאזעג

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעביירש ןעק ןַאהַאק ,ןאמ רעניצרעהטונ א זיא

 -ילנוצ רע ןיב ,טקנוּפ וצ טקנוּפ ןופ רע טהעג טרַא ןעזיד ףיוא

 גידנעגנירדניירַא ,ןָאזרעּפ ןיימ ןופ טייז עדעי טצומשַאב ןוא טרעד

 ןיימ ןיא יװ טוג ױזַא ,ןעבעל טַאװירּפ ןיימ ןופ ךעלעקניוו ןיא

 | .טייקגיטעט רעש'להק

 :ןענייז תורוש עטצעל יד

 בָאה ךיא ,ןיינ !ןעשנעמ ַאזַא ןופ ?ת ַא ךַאמ העג טנייח,
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 ",קיטירק ס'ןַאהַאק .בא ררעה ףיוא ןערעפטנע וצ טינ ןעסָאלשַאב
 ןעטקנוּפ יד ןעלדנַאהעב וצ טָאטשנא ;ָאולַא ןעפָא ץנַאג

 ! ןָאזרעּפ ס'רעקיטירק םעד ףיוא עקַאטַא ןַא --- קיטירק רעד ןופ
 רָאנ טינ ,גנוטסירטנע ןעפורעגסױרַא טָאה ?עקיטרַא רעד

 .ךיוא ןעשנעמ עניטייז ןעשיווצ רָאנ ,ןעסָאנעג ערעזנוא ןעשיווצ
 -כוב רימ ןיא ךיז טָאה ,ןעזעלענרעביא םהיא בָאה ךיא ןעוו

 ןייא ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא .טולב יד ןעדנוצעגנָא ךילבעטש
 ,יירעלדיז טימ טינ --- ןערעפטנע וצ םהיא לָאמ עֶלַא ראפ לָאמ
 נהנמ ןייז ןענעװו גנורעלקרע ןַא טימ רָאנ ,רעגייטש ןייז ףיוא
 -כַארטַאב רעכילדנירנ ַא טימ ןַאד ןוא ,רעקיטירק ןעריזירָארעט וצ

 .ןעביירש טרא ןייז ןופ גנוט |
 יד ןערהיפ גָאטנוז ןעדעי ?טטרעװרָאפ, ןיא ןַאד געלפ ךיא

 / רעטנוא קיטירק עשירַארעטיל ןופ גנוקיײטּפָא עטנַאמרעדנעבױא
 סָאד טנעלפ ךילנהעווענ ,?ןעבעל ןוא דוטַארעטיל , ןעמָאנ םעד

 -ענ ןיא נָאט רעטסקענ רעד ןעציטָאנ ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןהעג
 ןױש ןיא גנולײטּפָא יד ןוא ,(ץרעמ ןעט1 םעד) גָאטנוז ןעוו
 ןעטשרע סלַא ןעבירשענוצ רעבָא בָאה ךיא ניטראפ ןעוועג
 -רהימסיוא ןַא וצ גָאז ךיא ואוו ,תורוש גילדנהעצ רָאַּפ ַא ץיטָאנ
 ענייז ןעגעוו ןוא גנוטלַאה ס'ןידרָאנ ןענעוו ןעלקיטרַא עירעס עכיל
 | .קרעוו

 -נוא םעד וצ ךייש זיא -- ןָא ךיא גנַאפ --- ץיטָאנ רעזיד,
 טעוו גנוהייצראפ ס'רעזעל םעד טימ ךילנעזרעּפ ןעטנעכייצרעט

 ןייז ןיא ןעביירש רעבירעד ָאד ןעלייצ עכילטע עטשרע יד רע

 : ,ןעמָאנ םענעגייא

 -נעמילּפמָאק טימ םי ַא ךָאו עזיד רימ טיג ןידרָאנ בקעי, !
 טימ ןערעפטנעּפָא לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפ טעקיטע רעד ןעט

 -ָאוו ,ןָאט ךיא לע סָאד ןוא ,ןע'ןידרָאג בקעי וצ ןעטנעמילּפמָאק

 ןוא ,ךס א ןארַאפ זיא ןעריטנעמילּפמָאק וצ םהיא סָאוװראפ םיד
 .'טייצ גנַאפ ןיוש ןיא סע .ןעגנוהיצַאב ענעדיישרַאפ ןיא

 ננלדנַאהּפָא עכילדנירג א ןעבענ וצ ןעסָאלשַאב בָאה ךיא
 .םעד וצ טיירנעג ךיז בָאה ןוא ןעביירש ס'ןידרָאג בקעי רעביא
 --- ןענָאמ ן'פיוא קנַארק טסנערע ןערָאװעג גנולצולּפ רעבָא ןיב ךיא
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 .רהָאי יירד רעביא ןעניוצעג ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,טייהקנַארק ַא

 ,רעבמעצעד ןעט14 םעד ,תבש ןופ "סטרעוורָאפ , םעד ןיא

 -טנאקעב ַא ךיז טניפעג ,שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ,7

 : ננוכַאמ

 ןוא ןענרָאס טעװ גנולייטּפָא עזיד .?ןעבעל ןוא רוטַארעטיל

 רעזנוא לייוו ,ןעניישרע טינ ןעכָאװ רָאּפ עטסקענ יד ךיוא טכייליפ

 ,גנולײטּפָא רעד ןופ רעביירש רעד ,ןַאהַאק .בא ,נעג ,רָאטקאדער

 -קָאד ןופ גנולדנַאהַאב רעד רעטנוא זיא ןוא טנוזעג טינ זיא

 ",םיריוט

 רָאטקַאד-זיוה ןיימ) טַאנָאמ א רעכעה ןענעלענּפָא ןיב ךיא

 -נָאק יד ןוא ,ןָאסנָארַא .וו ,טסילאיצַאס רעשיסור ַא ןעוועג זיא

 .(ייווניישזד ,רד ןוא ןאמפיוק בָאקיישזד ,רד --- םיריוטקָאד-םוליפ

 טייוו ןעווענ ךיוא ךָאנ ךיא ןיב ,טעב ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 -עג טינ טעמב ךיא בָאה ךלימ יו זייּפש ערעדנַא ןייק .טנוזעג ןופ

 .טפָא רהעז טכוזַאב ךיא בָאה רָאטקָאד םעד ןוא ,ןעסע טנעק

 ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ןעגנַאנעג גָאט ןעדעי רעבָא ןיב ךיא

 עניימ וצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ןַאד .ןעטכילפ עניימ טליפרע
 .ןעלקיטרא ןידרָאנ ענעכַארּפשרַאפ

+ | 

 .קרעוו ס'ןידרָאג ןעגעוו ןעלקימרַא עירעפ א

 ,ראורבעפ ןעטשרע םעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עירעס יד

 ןיא לעקיטרא ןעטשרע םעד רעביא טפירשרעביא רעד ,8

 ןוא ,/רעבײרשיַאמַארד רעשידיא סלא ץַאלּפ ס'ןידרָאנ , : ןעוועג

 -רעּפ רֶאֹּפ ַא/ :ןעבאטשכוב ערענעלק טימ הרוש ַא םעד רעטנוא

 ."רעטרעוו עכילנעז
 רעמיא ךימ טריקַאטַא ןידרָאנ יו ךיא ןָאמרעד חמדקה סלַא

 ךיא ןוא ,טינ רעפטנע ךיא ןוא ןעגנונידיילַאב עכילנעזרעּפ טימ

 ףֹוס ַא ןעכַאמ וצ ןעננואווצענ ךיז ךיא להיפ ךילדנע זַא ,גָאז

 ענייז ןעטכַארטַאב ?לעוו ךיא זַא ,רעלקרע ךיא ,ןענייווש ןיימ וצ

 ןופ טסולפנייאעב טינ רעבָא ,ךילדנירג ןעדָאטעמ ענייז ןוא קרעוו

 .ןעגנוהיצַאב עכילנעזרעּפ ,ערעזנוא
 ענהיב רעשידיא רעד רַאפ ןעטסנידראפ ענייז ןעקרענא ךיא
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 .עטכישעג רהיא ןיא טמענרַאפ רע סָאװ ץַאלּפ ןעכיוה םעד ןוא

 ענייז ןופ טרעוו ןעשירארעטיל תמא םעד רעבָא טפערטַאבנא סָאװ

 .ענַארפ רעדנַא ץנַאנ ַא סָאד זיא ,ךיא קרעמַאב ,סַאמַארד

 לבח ךס ןיא זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה דנַאב ןעזיד ןיא ןעביוא

 בָאה ךיא סָאװ ,יד יו ננוניימ עבלעז יד טָאהעג רעמיא ךיא בָאה

 .עטשרע ןייז ,"ריביס , ס'ןידרָאג ןענעוו 1891 ןיא טקירדעגסיוא

 ךיוא ןעק סָאד .(190 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) ַאמַארד
 זַא ,ךילדנעטשרעפ-טסבלעז ןיא סע) .,ָאד ןערעו טלָאהרעדיװ
 ןעוועג רוטַארעטיל ןעגעוו ןעפירנעב עניימ ןענייז ,1908 ןיא ,טציא
 ,.(1891 ןיא יװ טלעקיווטנע רהעמ לעיפ

 רעדָא ייווצ ןעננאנעג זיא יז .עגנַאל ַא ןעוועג זיא עירעס יד
 .ןעכָאװ עכילטע ןעגיוצעג ךיז טָאה יז ןוא ,ךָאו א לָאמ יירד

 -קיטירק , ןענעו ןעלקיטרַא ןעהעג גנוטיילנייא רעד ךָאנ
 ןיא .רעקיטירק ןעריזירָארעט וצ רעגייטש ס'ןידרָאג ןוא "רעביפ

 םעד ךיא ןָאמרעד "קיטירק עיירפ ןוא עביל עיירפ , ?עקיטרַא ןַא
 ןע'ןידרָאג רַאפ טרהיפעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ףמַאק םעד ןָא רעזעל

 ילעוװ ,ןעקנַאדעג עביל-עיירפ יד טריקַאטַא ןעבָאה סָאװ יד ןעגעג
 ךיא ןוא .ןעסעיּפ ענייז ןופ ענינייא ןיא טרחיפעגכרוד ןענייז עכ
 יו גיטכיוו רענינייו קיטירק עיירפ סָאד ןיא סָאװ טימ : גערפ
 ? עביל עיירפ

 ּפעקיטרַא ןייא .קרעוו ענייז ןענעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןעמוק ןַאד
 -ַאב טלַאהניא ןייז .,"עזַארפ ןוא עזָארּפ , ןעמָאנ םעד טנָארט
 : ןעדנענלָאפ ןיא טהעטש

 ןערָאיטקַא עׂשידיא ערעזנוא ןעכיורבעג "עזָארּפ , טרָאװ סָאד
 .ענהיב רעד ףיוא ןענָאז וצ טָאה רעליּפשיוש ַא סָאװ ,םעד ןעגעוו
 רעטַאעט ערעזנוא ןענָאז ,רעטרעוו ענהעש טלַאהטנע עלָאר ַא ןעוו
 עטונ  ןעבענעג רָאיטקַא םעד טָאה רעסאפרַאפ רעד זַא ,ןעשנעמ
 רַאפ םש א רעליּפשיוש יד ייב טָאה ןידרָאנ בקעי ,ונ ."עזָארּפ
 -אב עזָאר פ ערעײט עניזָאד יד .?עזָא רּפ ערעייט , ןייז
 ךיז ןעסַאּפ עכלעו ,ןעזאר פ עדנעגנילק ןופ רעבָא טהעטש
 עטלענילפעג ןופ טהעטשַאב יז  ,ייז ןענָאז סָאװ יד רַאפ טינ
 עכלעוו ,"תומכח עשימָאזָאליפ , ,ךעלטרעוו עלַאקידַאר ,עקירדסיוא
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 רעד ןיא ןעטלָאװ קיטש-רעטַאעט ס'ןידרָאג ןופ ןענָאזרעּפ יד

 .ןעגָאז טנעקעג טינ טייקבילקריוו

 "יב טימ סָאד ךיא זייוואב ןעלקיטרַא עגידרעטייוו ןיא

 "עלַאקידַאר , ןייז טכַארטַאב ךיא .ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ןופ ןעליּפש

 טינ ןענייז רהיא ןיא ןענָאזרעּפ יד זַא זייוו ןוא ,"ָאפַאס, עמַארד

 /=- ןעכערּפשעג ןייק טינ ןעכערּפשעג ערעייז ןוא ןענָאזרעּפ ןייק

 ןופ רוּפש ַא ןהֶא ,עיצַאקירבַאפ עניליב א זיא אמַארד עצנַאג יד זַא

 .דנוש עזעיצנעטערּפ רָאנ ,טסנוק טינ זיא סע זַא ; טייקכילקריוו

 סָאװ ,הלעמ עדעי רַאפ טידערק ןעבענעג םהיא בָאה ךיא

 טפערטַאבנא סָאװ ןוא .ןעניפעג ןעביירש ןייז ןיא רָאנ ןָאק ןעמ

 ךיא יו ךילטייד ױזַא טכַארבעגסױרַא ייז ךיא בָאה ,תונורסח יד

 "געמ יו ךילפעה ןוא דלימ ױזַא רעמיא רעבָא ,דנַאטשמיא ןיב

 ,ךיל
 םעד ייב ןעטלַאהעג ךיז ךיא בָאה עירעס רעצנַאג רעד ןיא

 ."ןהעגרעביא עניימ רעסעב לָאז, 52

 עטסעב ס'ןידרָאג סיוועג זיא עכלעוו ,"תרפא עלערימ , ןיא

 ַא טָאה יז .תולעמ רָאנ טעמכ טלעטשעגסורַא ךיא בָאה ,אמארד

 עכלעוו ,ןעטקעפע עוװָאנישַאמ יד טימ רענעט עשלַאפ יד ןופ ךס

 -שטירבאפ רהיא ץָארט רעבָא .ס'ןידרָאג קרעװ עֶלַא ךרוד ןעננירד

 עשיטַאמַארד עקרַאטש ַא ךָאד יז זיא ,טייקניליב ןוא טייקענ

 .ךאז
 ראל ןעגנעוו ל5כ םעד ךיא בָאה ,ַאמַארד עזיד גידנעטכארטַאב

 ןעו .ןעבירטרעביא קרַאטש ךילטנענייא "ןהענרעביא עניימ , ןעז

 ,"סטרעװרָאפ,, ןיא ןעזעלעגרעביא ?עקיטרַא םעד ךָאנרעד בָאה ךיא

 ,רעזעל םעד ןעזייוו וצ שנואוו ןיימ ןיא זַא ,טלהיפעג ךיא בָאה

 ןענעג טנידניזעג ךיא בָאה ןע'ןידרָאנ ֹוצ טכערעג ןיב ךיא סָאד

 .ןעגנוגייצרעביא עניימ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,?ָאפַאס , רעביא ל?עקיטרַא ןיימ

 ןעט23 ןוא ןעט22 ,ןעט21 םעד) "סטרעוװרָאפ , ןערעמונ יירד

 ערעכילדנירג ליפ ַא טלאהטנע ,רעמונ ַא סמולָאק יירד וצ ,(ץרעמ

 .קיטירק
 ס'ןידרָאנ ןענייז ?ַאטַאנָאס רעציירק, ןֹופ ןוא ?ָאפַאס , ןופ

 עלערימ , ןופ יו רהעמ ךָאנ ןערָאװעג טרעטסיײנַאב רערהערַאפ
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 ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר רעזנוא ןופ ?ייט רעסיורג ַא ."תרפא
 עזיד ןעבָאה --- רעקנעדיירפ-םתס ,ןעטסיכרַאנַא ,ןעטסילַאיצַאפ ---
 טימ ןעלקניפ סָאװ לרעּפ עשירַארעטיל סלַא טרעדנואווַאב ןעסעיּפ

 ןערעה ֹוצ .קנַאדעגנ םענעטירשענטרָאפ םעד ןופ ןעלַארטש יד
 -טלעוו רעד ןופ קרעװ עטסעב יד וצ ןערעהענ , ןעמַארד עזיד זַא
 ןופ רעטפָא ,ךַאז עכילנהעוועג ץנַאנ ַא ןעוועג זיא ?רוטַארעטיֿכ

 "ַאבנא סָאװ ,ןע'ןעסביא וצ ןעכיילנרַאפ םהיא ןעמ טנעלפ ץלַא

 -ענפיוא ןיא עכלעוו) ?ָאפַאס, רע טָאה ,ן'ןרעללימ יאול טפערט

 (טנירקוצ ןעוועג ןענייז ןידרָאנ ןוא רע ןעוו ןערָאװעג טרחיפ
 ,רעבָא ?ַאטַאנָאס רעציירק, ןעגעוו ; ןעסירעגרעטנורַא זָאלמרַאב

 זַא ,טרעלקרע רע טָאה ,רעטעּטש ןערָאװעג ןעבירשעג זיא עכלעוו

 .ןעפאש טנעקעג יאטסלָאט רָאנ טלָאװ קרעוו-רעטסיימ ַאזַא

 -לַאהעג "ַאטַאנָאס רעציירק , ןוא ?ָאפַאס , בָאה רעדיוו ךיא

 ענינָאט-שלַאפ ס'ןידרָאג ןופ ןעליּפשייב ענשטיּפיט רַאפ ןעט
 -ַאב ןיימ טיול ,ןענָאזרעּפ ענעמייל ס'ןידרָאנ ןופ ןוא "עזָארּפ,
 .קיטירק ןופ רענירעדינ ייז ןענייז ,רוטַארעטילי' ןעגעוװו ףירג
 -יפענ "טסנוק עלַאקידַאר , טרָאס ןעניזָאד םעד ןופ ןעליּפשייב)
 (.סרעוו ענייז עלַא ןיא ךילטנענייא ךיז ןענ

 -ילַאנַא וצ ןעסעיּפ ייווצ עזיד ןעסָאלשַאב ךיא בָאה ,ָאזלא

 טרָאס ַאזַא סָאװרַאמפ ןערעלקרע וצ ךילטייד ןוא ךילדנירג } ןעריז
 ,טינ רוטַארעטיל ןייק זיא "ןעפאש,

 ףיֹוא קיטירק ןיימס .?ָאפַאס, טימ ןעגנאפעגנָא בָאה ךיא

 ןעטלַאהטנע "?עזַארפ ןוא עזָארּפ , ?עקיטרַא ןיימ ןוא ?ָאפַאס,
 -עג ןענייז ייז .טייברַא עשירָארעטיל ןייז ןופ רקיע ןעצנַאנ םעד

 -רָאנ ףיוא קיטירק ןיימ יו טקנוּפדנַאטש ןעבלעז םעד ןופ ןעבירש

 "עעדיא , ענייז ןופ ערעדנַא ףיױא ןוא "החּפשמה תרהט , ס'ןיד

 יד ףיוא , ,"טפַארק ע'תמא, ןייז ףיוא ,ֿפיּפשייב םוצ ,יוװ ,קרעוו
 ,"םייח ַא ןהָא , רעדָא ,"גרעב

 ןיוש ןיא ?אטַאנָאס רעציירק , ףיוא קיטירק עלעיצעּפס ןייק
 קרעוו ערעדנא ןעמונענפיוא רעבָא בָאה ךיא .ןעוועג גיטיונ טינ
 עשידיא ןיא ןעבירשעג טָאה רע עכלעוו ןעלקיטרַא ,ס'ןידרָאג
 .ןעלַאנרושז
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 עמרָאפ יד טַאהעג טשרעוצ ןעבָאה ןעטרָאװטנַא ס'ןידרָאג

 רעבָא טָאה רע .גנוטכארַאפ טימ לופ ,ןעסַאּפש עשיטסַאקרַאס ןופ

 -סױרַא םהיא ייב ךיז ןעבָאה סע .ןָאט םעד ןעטלַאהעגסיױא טינ

 ןייק טלהעפעג טינ טָאה סע  .גנונערפיוא ןופ םינמס טּפַאכעג

 לָארטנַאק-טסבלעז עדעי ןערָאלרַאפ רע טָאה ךָאנרעד .יירעלדיז

 ןוא ,רעטרעוו-פּפמיש עגידנעטשנַאנוא עכנַאמ טביורבעג טָאה ןוא

 .ןעמרָאפ עטסגרע יד וצ ןעגנַאגרעד סעקַאטַא ענייז ןענייז ךילדנע

 -ַאלרַאּפ ןופ ןָאט ןעבלעז םעד ןעטלַאהעגנָא בָאה רעבָא ךיא

 .טייקנידנעטשנא עשירַאטנעמ

 דיישרעטנוא רעד ,אפוג סָאד זַא ,ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד

 .דרצ ןיימ ןופ ןעטסנוג וצ טקריוועג טָאה ,ןערעינַאמ ערעזנוא ןיא

 יד ןופ טלַאהניא רעד ןעוועג ךילריטַאנ רעבָא זיא רקיע רעד

 .ןעלקיטרַא

 ןעמ .רעייהעגנוא ןעוועג זיא עירעס רעד ןיא סערעטניא רעד

 -ָאה סעיצַאזינַאגרָא עליפ ןוא ,םוטעמוא טדערעג ייז ןעגעֹוו טָאה

 ןעלקיטרַא עגיזָאד יד טימ ,ןעטנעווָא-עיסוקסיד טרישזנַארַא ןעב

 ,אמעט א רַאפ

 ,ןעדנעגעג ענעדישראפ ןופ --- ןעטייז עֶלַא ןופ ךילבעטשכוב

 ,ןעגנוניימ ןעבעגעגרעביא ןעמ טָאה -- ןעּפורג ןוא ןעײטרַאּפ

 עכנַאמ .טייהנעדירפוצ עטסכעה יד טפַאשרַאפ רימ ןעבָאה עכלעוו

 ןעמוקעג ןענייז ,עכילדנימ ןוא עכיֿפטפירש ,ןעננוניימ עזיד ןופ

 רעדָא ?סטרעװרָאפ , ןופ רעננעג ןעוועג ןענייז סָאװ ןעשנעמ ןופ

 ,ךילנעזרעּפ רימ ןופ

48 

 ."ןע'ןידרָאג ןעגעוו דנַאלסור ןיא טקנעד ןעמ סָאװ;

 עניימ ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה דָארנ

 ןיא ןעגנַאנעג ןענייז קרעװ ס'ןידרָאג בקעי ןעגעוו ןעלקיטרַא

 ןעביירש טּפָא ,ןעמונעג ךיוא םהיא ןעגעוו ןעמ טָאה ,"סטרעוװרַאפ ,

 ףיוא ךָאנרעד ןֹוא ,שידיא ףיוא רָאנ טשרעוצ --- דנַאלסור ןיא

 .ךיוא שיסור

 -ראוו ןופ יקסנימַאק ?לחר ןירעליּפשיוש עשידיא עטבַאנעב יד

 .ןעסעיּפ ס'ןידרָאג ןעליּפש ןעמונעג ןעבָאה עּפורט רהיא ןוא עש
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 -ערעג ןייק קיטש-רעטַאעט עשידיא ףיוא זיא אפונ דנַאלסור ןיא
 רעיינ רעד ןופ רעביירש עלופטנַאלַאט יד .ןעוועג טינ שינעט
 -ַארד ןעפַאש וצ טייקניהעפ ןייק ןעבָאה רוטַארעטיל רעשידיא
 טָאה ץרפ .ןעזיװעגסױרַא טינ ענהיב רעד רַאפ ןעכַאז עשיטַאמ
 ןענייז שיטַאמַארד רעבָא .סרעטקַא-ןייא רַאּפ ַא ןעבירשעגפיוא
 טינ ךָאנ זיא "המקנ ןופ טָאג, ס'שַא םולש ןוא ,ןעוועג טינ ייז
 עשידיא טליּפשעג דנַאלסור ןיא טָאה ןעמ .ןערָאװעג ןעריובעג
 עכלעוו ,(אקירעמַא ןופ עטריטרָאּפמיא סנעטסיימ) ןעסעיּפ-דנוש
 .קרעוו ס'ןידרָאג יו רעגירעדינ ךס ַא ןענַאטשעג ןענייז

 רעכעה ןעוועג רעבָא ןענייז סענהיב עשיליוּפ ןוא עשיסור יד
 עטלַא ערעזנוא ןופ ןעשנעמ עטנעגילעטניא עשינַאקירעמַא יד יו
 -רעטַאעט ןהעז וצ ןעוװעג טניואוועגוצ רעבירעד ןענייז ןעמייה

 טינ םינּפ ןייק ןעבָאה ןעגנופַאש ס'ןידרָאג עכלעוו ןענעג ,קיטש -
 עשידיא עניטרָאד יד ןיא ךיז ןעבָאה סע ןעװו ,ָאזלַא .טַאהעג
 ם'ןידרָאג רעביא ןעקילברעביא עשיטירק ןעזיװַאב ןעטפירש-טייצ
 .ןעגנוניימ עגיטסניגנוא רחעז ןעטלַאהטנע ייז ןעבָאה ,סאמארד

 עּפורט רהיא טימ יקסנימַאק םַאדַאמ טָאה ?עסיבַא רעטעּפש
 יד .קרעװ ס'ןידרָאג טליּפשעג ןעטרָאד ןוא ,נרוברעטעּפ טכוזַאב
 .סעיזנעצער ןעבעגעג ןעבָאה (עשיסור) ןעננוטייצ רעגרוברעטעּפ
 "חרפא עלערימ , ףיוא עיצנעזער א ןהעזעג קרָאי וינ ןיא בָאה ךיא
 ןעוועג זיא עכלעוו ,"שטעיד, רעלַארעביל רענרוברעטעּפ רעד ןיא
 ,ןעסַאלק עטסנעטירשעגטרַאפ ןוא עטסטעדליבעג יד ןופ ןַאנרָא רעד
 גראב ַא ,טכַאמעג קזוח עסעיּפ רעד ןופ טָאה טנַאזנעצער רעד
 ,טכַאמענ ׁשֵא

 -ראפ, ןיא טקורדענרעביא ןעקיטירק עגיזָאד יד בָאה ךיא
 ןיא טקנעד ןעמ סָאװ, --- יו ,ךעלּפעק עכלעזַא רעטנוא ,"סטרעוו
 ."ןע'ןידהָאג ןענעוו דנַאלסור

 טביולג רעמָאט :גיטכיוו רחעז ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ
 עכילנעזרעּפ ףיוא טעדנירנעג ןזיא קיטירק ןיימ זא זיא סע רעוו
 יד ואוו ,דנַאלסור ןיא ןעטרָאד זַא ,ןהעז ןעמ לָאז ַאט ,ןעלהיפעג
 -רעּפ ןעגעוו ואוו ןוא טנעקַאב טינ ןע'ןידרָאנ טימ ןענייז רעקיטירק
 לָאז -- ןייז טינ דייר ןייק ןעק םהיא ןעגעק ןעלהיפעג עכילנעז
 ,ךיא סָאװ עבלעז סָאד טקנוּפ ןעמ טגָאז ןעטרָאד זַא ןהעז ןעמ



 פז רענגעג עכילרענוא ןוא עכילרעסווא

 -נײרַא טינ רוזנעצ יד דנַאלסור ןיא טָאה "סטרעוורָאפ , םעד

 ףירנַאב ןייק ןעלקיטרַא עניימ ןופ ןעטרָאד טָאה ןעמ .ןעזָאלעג
 סָאד טנָאזעג ןעבָאה ךיא ןוא רעקיטירק עגיטרָאד יד .טָאהענ טינ

 .טייהרעטדערעגנעמאזוצ טינ ,עבלעז

 ַא טימ ךָאנ ןעבירשעג ןע'ןידרָאג ןענעוו טָאה תובשחמילעב
 -נעכָאװ רעשיטסינויצײלעוּפ רעקראי וינ רעד ןיא) רעהירפ רהָאי
 ,רעבמעצעד ןעט28 םעד ןופ "רעפממעק רעשידיא רעד, טָאלב

 טָאה רע .(1907 ,רַאונַאי ןעט11 ןוא ןעט4 םעד ןופ ןוא 6
 טָאה רע .טסַאּפשעגסױא ,ןעסירעגרעטנורַא ןעסעיּפ ס'ןידרָאג

 טינ ,סעמַארדָאלעמ ןופ רעביירש ַא סלַא טריזירעטקַארַאכ םהיא

 -לעב טָאה ,"אמארדָאלעמ , טרָאװ םעד טָאטשנא) רוטַארעטיל ןופ |
 טרָאװ ןעשטייד םעד טכיורבענ ןעלקיטרא עזיד ןיא תובשחמ

 ןיא -- רעבָא ?עקיטרַא ןענידרעהירפ ַא ןיא  ,"קיטש-סקלָאפ ,

 םהיא רע טָאה ,1900 ,יַאמ ןעט4 ןופ "רעפמעק ןעשידיא , םעד

 -ַאט ןעשיטאמַארדָאלעמ ַא טימ ןעדיא, םעד סלַא טסירגַאב

 .("יטנַאל

 רעבלעז רעד םורַא ןע'ןידרָאנ ןענעוו טָאה גנוניימ עכילנע ןַא
 געװ ןעטימ ן'פיוא ךיז טניפעג רע, .ץרּפ טגָאזעגסױרַא טייצ
 .ןעבירשעג ץרּפ טָאה --- "דנוש ןוא רוטַארעטיל ןעשיווצ

 טימ זיולב טנַאקַאב ןעוועג ןַאד ןענייז ץרּפ ןוא תובשחמ-לעב
 -ענ טלָאמעד זיא עכלעו ,"?עפייט ןוא שנעמ ,טָאנ , ס'ןידרָאנ

 ןעבָאה עסעיּפ עזיד רעבָא .עסעיּפ עטקורדעג עניצנייא ןייז ןעוו
 -ךעטסיימ א ראפ טנעכערעג רערהערַאפ רעקרָאי וינ ס'ןידרָאנ ךָאד
 .עקַאט סע טנַאמרעד תובשחמדלעב ןוא .דַארנ ןעטסכעה ןופ קרעו

 ,טָאג , ןעטלַאה ןענעלָאק רענַאקירעמַא ענייזג :ךילמענ טנָאז רע

 ןופ רעסַאפרַאפ םעד תובשחמדלעב טנָאמרעד רעמונ ןעבלעז םעד ןיא (*
 -ַאק .בא וצ סורג ַא קיש ךיא , :ןעטרָאד טביורש רע ."רעטעלב , עזיד

 ןיא) רעמעפש ."ןָא גנַאל ןופ ןיוש ביל ךיא בָאה םהיא סָאװ ,ןע'ןַאה

 ּוא ןעראוועג רהָאװעג ךיש ןיב ,אפאריוא טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו 2
 עניימ ןעזעלעג טַאהעג רע טָאה ,ןעבירשעג סָאד טָאה תובשחמ-לעב תעשב
 -ןושז ץשיִסוְר יד ןוא ,גנוצעזרעביא ןא ןיא) ןעגנולהעצרע עשילגע
 .(ןעלָאנ
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 טביוה ,ָאזלא ,"אמארד עט ס ע ב ןייז רַאפ "לעפייט ןוא שנעמ
 ןייק טינ שָאה אמארר עטסעב ןייז זַא ,ןעזייװַאב וצ ןָא רע
 .טרעוו ןעשירַארעטיל םוש

 -רָאנ ןעגעוו טנָאזעג ןעבָאה ץרּפ ןוא תובשחמ-לעב סָאװ ץןלַא
 ךיא סָאװ ,ןעקיטירק יד טימ טמיטשעג גידנעטשלָאפ טָאה ןע'ןיד
 ןוא 1908 ,1904 ןיא סאמַארד ס'ןידרָאג ףיוא ןעבירשעג בָאה

 ,רעכילרחיפסיוא ןענַאזסױרַא גנוניימ ןיימ רָאנ געלפ ךיא .רעטייוו
 ףיוא ךיז גידנעלעטשּפָא ,ןערעטקַארַאכ ,ןעּפיט יד ףיוא גידנעזייוונָא
 תובשחמ-לעב ןעבָאה ןעקיטירק עניימ) .ןעטייהלעצנייא עגיטכיוו
 ןיא ךָאד ןעמ טנעלפ גנוטייצ רעזנוא לייוו ,ןהעזעג טינ ץרּפ ןוא
 .(ןעזָאלניירַא טינ דנַאלסור

 ןעמ טָאה אקירעמא ןופ טלעװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןענעוו
 רהָאי ןיא טשרע ,גינייוו ץנַאג טסואוועג םייח רעטלַא רעזנוא ןיא
 ס'ןידרָאג ןערהיפפיוא ןעמונעג עשראוו ןיא ןעמ טָאה ,8
 רעכילרהיפסיוא ןוא רעטפָא ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןעסעיּפ
 טימ טמיטשעג ץְלַא ןעבָאה ןעגנוניימ יד ,ייז ןעגעוו ןעביירש צ
 ןופ עגינייא טקורדעגרעביא ךיא נָאה ,ָאזלא  .גנוצַאשּפָא ןיימ
 טכאמעג זנוא ייב ןעבָאה ייז .עשיסור ןוא עשידיא ,ןעקיטירק עזיד
 -יפעטניא רעדנעדייר-שיסור רעזנוא ףיוא ךילכעזטּפיוה ,םשור ַא
 -ייצ עשיסור יד ןופ רעקיטירק יד ןעגעוו ןעבָאה עכלעוו ,ץנעג
 (*,גנוניימ עטסכעה יד טַאהעג ןעגנוט

 "עט רענַאקירעמַא רעד טהעטש ,ןעבירשעג טרעוו דנַאב רעזיד ןעוו (*
 םעד ןופ גנאֿפנָא ןוא ןענַאטשעג זוא רע יוװ רעכעה ףלופ ךיוא ןיוש רעטַא
 ךיוא ןַארַאפ ןוא ,ןעסעיּפ עמֹוג תמא עגוניושי ןיוׁש ןאראפ .טרעדנוהרהָאו
 ןישוד שזדרָאשזד זוא ויז ןופ רענויא .רעקיטירק עגיטכיוו עגונווא
 -רוומ ןאקירעמַא, ןיא) 1994 ,ולוי טַאנָאמ ןוא טָאה רע ןוא ,ןעהטיונ
 -ַאנָאס רעציירק, ס'ןידרָאג ףיוא קוטירק עצרוק ַא טַאהעה ,("ורויק
 -וּפש לָאמַא טגעלפ ,גנוצעזרעביא רעשילגנע ןַא ןיא ,עסעיּפ וד) "אט
 םצוא טָאה יז ןוא ,שילַאק סםַאדַאמ ןירעליּפשיוש עשידיא יד ןעל
 ןופ ןָא טביוה רע .(רהיא ןופ ןעגנולעטשרָאפ עכולמע ןעבעגעג רעדיוו
 ,לַאמַא זַא ,טסויה סָאד ,שידָאמטלַא זיא עטעיּפ יד זַא ,טגָאז ןעמ סָאװ םעד
 ,םעד ןופ קזוח טכַאמ רע .ץָאלּפ-םא ןעוועג יז זוא ,,קירוצ ןערהָאי טיִמ
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 ,טליּפשעג רעטייוו דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה ןעסעיּפ ס'ןידרָאנ

 רוטַארעטיל סלַא .,ךיוא שיסור ףיוא רָאנ ,שידיא ףיוא רָאנ טינ

 ןעמ .טכַארטַאב טינ לָאמ ןייק ןעטרָאד ייז ןעמ טָאה רעבָא

 סלַא רעדָא סעמַארדָאלעמ סְלַא טריזירעטקַארַאכ רעמיא ייז טָאה

 ,"ןעסעיּפ-דנוש ,

 ןעו ןעװעג זיא יז יװ ןיזנוא רהעמ טינ טנויה זיא יז זַא טגָאז ןוא
 | .ןעראוועג ןעריובעג זיא יז

 -ָאלעמ עשירַאנ עגוד'חרצ ַא זוש , --- ,ןעהטוונ טגָאז --- ,"עסעוּפ וד,

 א ןופ קורדנייוא םעד ןעכאמ עבלעוו ,ןענָאזרעּפ טלאהטנע וז .עמארד

 -רַא -ןושַאמ אזא ןענווז סעיצַאוטוס יוד ןוא ,עמורג-רוטַאקיראק עגיליב

 "ולרעכעל א .טענ וד סיורַא ןעשטרַאטס עסעיפ רעצנַאג רעד ןופ זא ,טווב
 ."ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעמ ןעק גנומענרעטנוא ערעכ

 ץנעגילעמנוא רעקרשו וינ רעזנוא ןופ ליוט ַא טגעלפ עסעיּפ עזיד ןוא
 | רוטַארעמויל-טלעװ רעד ןופ קרעוורעטסוימ ַא סלָא ןעטכַארטַאב



 .לעטיּפַאק רעטנעצעביז

 ןופ ןוא "םטרעװרָאפ , ןופ סקואוו רערעטייוו רעד
 .גנוגעװַאב רעד
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 .עפַאי םוקרַאמ --- .1907 ןוא 1906 ןיא ענַאל עלעיצנַאניפ יד
 ,דלעה ףלָאדַא

 ,"גנוטייצ ןעגרָאמ , יד ןעבעגעגפיוא ןעבָאה רימ יו םעדכָאנ
 -יימטש ןעמונעג רעדיוו ?סטרעוװרָאפ , ןופ ןָאשיילויקריוס יד טָאה
 .ןעסקַאװעג ןוא ןעסקַאװעג זיא יז ,ןעג

 טָאטשנא ןעבָאה סָאװ ,רעזעל "סטרעוורָאפ , ענידרעהירפ
 סָאד , לייוו ,"ננוטייצ ןעגרָאמ , יד טפיוקעג ?סטרעוורַאּפ, םעד
 וצ טרעקעגמוא טציא ךיז ןעבָאה ,"ןעשנעמ עבלעז יד ךָאד ןענייז
 םָארטשיסנָאיצַארגימיא םעד ןופ ןוא ; טַאלב גָאטימבָאנ רעזנוא
 ,רעזעל עיינ ןוא עיינ ןעמוקעגוצ זנוא ןענייז

 -םוא ?עטש ן'פיוא טעמכ ךיז טָאה ןָאשיילוקריױס רעזנוא
 יז ןיא םעד ייב ןוא .דנַאטשוצ ןענידרעהירפ רהיא וצ טרעקעג
 רעטייוו ןעגנַאגעג זיא יז .טייצ עצרוק ץנַאג ַא רָאנ ןעבילברַאפ
 ,רעטייוו ןוא

 -נאדרַאפ וצ טַאהעגנ סָאד רימ ןעבָאה דַארג ןעשביח ַא ןיא
 -עג ןיא םהיא ןיא סערעטניא רעד ."ףירב ?לעטניב, םעד ןעק
 סָאװ ,ןעילימַאפ ןעסַאמ .טייקלענש רעדנעניוטש ַא טימ ןעסקַאװ
 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,ןעזעל טינ ןעגנוטייצ ןייק רעהירפ ןענעלפ
 .ןערעזנוא "רושטיפ, ןעזיד בילוצ ?סטרעװרָאפ, םעד ןעפיוק וצ
 סָאװ ןעיורפ עליפ -- ןעביוא ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ
 -וצ ןעזעל טנערעלעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעזעל טנעקעג טינ ןעבָאה
 ןעֶבָאה סָאװ ,רעזעל לָאצ יד רעבָא ."ףירב לעטְניב} םעד ביִל
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 ךיוא זיא ,טריסערעטניא םינ "רושטיפ , ןעניזָאד םעד טימ ךיז

 -עג ןענייז סָאװ רעזעל סננוטייצ עיינ ןופ .,ןעסקאוועג גיטסַאה

 -ַאב "סטרעוורַאפ, רעד טָאה ,ןעמייה עטלַא ערעזנוא ןופ ןעמוק

 .טעטירָאיַאמ עסיורג ַא ןעמוק

 ,רעסערג ןוא רעסערנ ןערָאװענ ָאזלא זיא טפנוקנייא רעזנוא

 ןעטייקגירעוװש עלעיצנַאניפ רעזנוא זַא ,טינ טסייה סָאד רעבָא
 רענעי םורַא דָארג : טרעקרַאפ .ןערָאװעג טניטייזַאב ךיילג ןענייז
 -רָאפ , ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד ןעניטשעג ױזַא זיא סע ןעוו ,טייצ
 -עיצנאניפ ןעטסנרע םעד ןיא ןענופעג ךיז רימ ןעבָאה ,"סטרעוו

 ,ּפמוז ןעֶל

 .תובוח ןיא זלַאה ן'זיב ןעוועג ןענייז רימ

 ; טיפָארּפ ןעשביה ַא טכַארבעג ןיוש טָאה "סטרעװרָאפ , רעד

 יד סָאװ ןעטנעצָארּפ יד ןופ ןערָאװעג ןעסענענפיוא זיא סָאד רעבָא
 סעשזדיינטרָאמ ערעווש יד וצ .,ןעלָאצ וצ טאהעג טָאה סענזיב

 ןיא טפיוקעג ןעבָאה ריס סָאװ זיוה רעד ףיוא (ןעקעהטָאּפיא)

 ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ןישַאמ-סערּפ רעסיורנ רעד ףיוא ןוא 4

 עטלַא יד וצ ןוא ,(*רהָאי ןעבלעז םעד ןופ דנע םעד ייב ןעברָאװרע
 טנעקעג טינ ץלא ךיז טָאה טפעשענ רעד עכלעוו ןופ ,ןעדלוש
 ןעסקַאװעגנָא ןענייז סָאװ ,תובוח יד ןעמוקענוצ ןענייז ,ןעיײרפַאב
 ",טסייג טייצ , םעד ןוא "גנוטייצ ןענרָאמ , רעד ךרוד

 עכיוה ךילביולננוא ןעלָאצ ,ןענרָאב טזומעג רעמיא טָאה ןעמ
 .ןענרָאב רעטייוו ןוא ןעטנעצָארּפ

 ןעבָאה "סטרעוװורָאפ , ןופ דניירפ ױזַא ןוא ןעטסילַאיצַאס
 יד ןעבָאה גנוהיצַאב רעזיד ןיא) תואולח טימ ןעפלאהענסיוא טפָא

 עדנעבָאהליױאוו עכילטע ןעזיוענסױרַא טפַאשדניירפ עטסמירַאוו
 .א ןעסָאנעג יד ךילכעזטּפיוה ,איפלעדַאליפ ןופ ןעטסילַאיצַאס

 ןענייז קראי וינ ןיא רעבָא ,ןיקנעש .ה ןוא ןילָאוראמ ,א ,רואינש
 ,(ףליה וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,דניירפ ןעוועג ךיוא

 ןערָאװעג טקורדעג זוא סָאװ ,"סטרעוורָאפ, רעמונ רעטשרע רעד (*
 ,ראונאי ןעמ14 םעד ןופ רעמונ רעד זוא ,סערטפ רענעווא רעזנוא ףיוא

5. 
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 -ענענ ןיוש טָאה ננוטייצ יד זַא ,טקרעמַאב ןעביוא בָאה ךיא
 -ייצ טאװירּפ ַא ןעוועג טלָאװ יז ןעוו .,טיפָארּפ ןעשביה ַא ןעב

 8 ןעוועג טפנוקנייא רהיא טלָאװ ,עשיטסילַאיצַאס ןייק טינ ,גנוט

 ןענייז עכלעוו ,תוסנכה עניטכיוו ןארַאפ ןענייז סע .,רעסערג ךס
 ןעדעי :ליּפשייב םוצ .טכורפ ענעטָאברַאפ ַא ןעוועג זנוא רַאפ
 טימ לופ ןעננוטייצ רענַאקירעמַא ןענייז ,ןעלהַאו יד רַאפ רהֶאי
 יד ןופ ןעטַאדידנַאק יד ןופ סטטנעמזייטרעודַא עטלהָאצַאב-טוג
 עכלעזא טמענ ?סטרעװרָאפ, רעד .,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק
 -טעק ,ןעפורפיוא ,ןעלקיטרַא טקורד רע ,ןיירַא טינ ןעמַאלקער

 ןופ זיולב ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעטַאדידנַאק יד רַאפ סליּפאדזייּפ
 -ךיטַאנ רע טמוקעב רַאפרעד ןוא ,יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא

 -נָא רע טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןוא) טינ טלהָאצעג ןייק ךיל
 םעד ןופ תואצוה יד ףיוא ןענַארטייב עסיורג ןעבעג וצ ןעביוהעג
 .(ףמַאק-?הַאוו ןעשיטסילַאיצָאס

 ףיוא ןעמוס עסיורג ןעטסָאק ךיז טזָאל גנוריגער-טדָאטש יד
 עסיוועג ןַארַאפ ןענייז ךיוא .סטנעמזיײטרעװדַא עש'להק עסיוועג
 עכלעוו ,גנורינער (טָאַאטש) טייטס רעד ןופ סטנעמזייטרעוװדַא
 טלעטש סטנעמזײטרעװדַא עכלעזַא .ןעמוס עסיורג ךיוא ןעטסָאק
 לעיציפֶא טרעװ סע .ננוטייצ רעשידיא ַא ןיא ןיירַא ךיוא ןעמ

 ,?טייחרַאװ, יד ןעו .רעכלעוו ןיא גנוריגער רעד ןופ טמיטשַאב
 ףיוא יז טָאה ,ןַאנרָא ינעמעט ַא ןערָאװעג זיא ,ליּפשייב םוצ
 ,ןעסנָאנַא:טדָאטש עלַא טָאהעג טרַא ןעזיד

 ןעמוק עכלעוו ,ןעטפנוקנייַא ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןַארַאפ
 -נוהיצַאב עכילדניירפ ןיא ןעהעטש סָאװ ןעננוטייצ יד ןיא ןיירַא
 ,ײטרַאּפ-סגנורינער רעד טימ ןענ

 רעמיא ךילריטאנ זנוא רַאפ ןענייז (*"ןעמיולפ , עכלעזַא
 .ןעסָאלשעגסיױא

 ןעטייקנירעוש טַאהעג ןערהָאי ענעי ןיא ריס ןעבָאה ךיוא
 ךימ סָאװ ראפרעד עקַאט ,סטנעמזיײטרעװדַא טַאװירּפ ןעגירק ןיא

 ַא אקירעמַא ןופ ןעבעל ןעשיטילָאּפ םעד ןוא טסויה "םיולפ, ַא (*
 -ער יד סָאװ ,טסנידרַאפ טרָאס רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא עלעטש ַא ,בַאשזד
 .יטרַאּפ רעכיירגוז רעד ןופ ןעשנעמ טיג גנורוג
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 -עמַא יד ןענייז ןערהָאי ענעי ןיא ,ןַאנרֶא רעטײברַא ןַא ןענייז

 -על ערעזנוא זא ,קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועגנ סעמריפ רענאקיר

 םָאװ םימ טינ ןעבָאה ייז זַא ,טייל עמירא סיואכרוד ןענייז רעז

 -ענפורַא טינ ןיילַא סעמריפ יד סָאד זיא רעמָאט ןוא .,ןעפיוק וצ

 עשידיא ערעדנַא ןופ ןעטנעגַא יד ןענעלפ ,לכש ן'פיוא ןעמוק

 ,םעד ןענעוו דוס ַא ןעמארניירא ייז ןעגנוטייצ

 ןזא ,טגידנוקרע סרעזײטרעװדַא יד ךיז ןעבָאה טייצ רעד טימ

 ,סנעטשרע ,טגייצרעביא ךיז ןעבָאה ייז .תמא טינ ןיא סָאד

 ןופ -- ןעסַאלק עלַא ןופ ןעזעלעג טרעוו "סטרעוװרָאּפ , רעד זַא

 ; רעטײברַא עמירָא ןופ יוװ םוג ױזַא ,ןעטנַארנימיא ענערָאװעגךייר

 ,רעכַאמּפעק ,רעירָאפ ,רעכַאמקואלק ,רעדיינש עשידיא ןעסאמ זַא

 -ייווצ ןוא ; טפעשענ ַא וצ וצ ךיז ןעגָאלש ןוא טלעג ּפָא ןערָאּפש

 יד ףיוא רעמַאטסָאק עטונ ןענייז אפוג רעטיײברַא יד זַא ,סנעט

 .ןעטקודָארּפ עטסנעדיישרַאפ

 -ענ ?טטרעװרַאֿפ, רעד זיא רעטעּפש רהָאֹי עכילטע טימ
 -ןעמַאלקער) םוידעמ גניזײטרעװדַא רעטסניטכיוו רעד ןערָאװ
 "עוו ,טייצ רעד ןיא רעבָא .עסערּפ רעשידיא רעד ןיא (רעטנעצ
 -ענַאט, עויטַאװרעסנַאק ַא טָאה ,ָאד ?העצרעד ךיא רעכלעוו ןענ

 "ויקריוס לעטרעפ ַא רעדָא לעטירד ַא טימ ,ליּפשייב םוצ ,"טַאלב

 יװ טפנוקנייַא ליפ ױזַא לָאמ ריפ טָאהעג ,ערעזנוא ןופ ןָאשייל

 | ,רימ

 ױזַא ןערָאװענ רעבָא זיא "סטרעוורָאפ , ןופ ןָאשיילויקריוס יד

 ץנַאג ןערָאװעג ךָאד זיא גנוטייצ רעד ןופ טיפָארּפ רעד זַא ,סיורנ
 -נַאװצ ייב ןעגירק וצ ןעוועג ךילנעמ ןַאד טלָאװ סע ןעוו .שכיה

 ןעגנַאל ַא ףיוא ןוא ןעטנעצַארּפ עניילק ףיוא ראלָאד דנעזיוט גיצ
 סָאד .תורצ עלעיצנַאניפ עלַא וצ ףוס ַא ןעמונענ טלָאװ ,ןימרעט
 ענַאל עלעירעטַאמ יד ןוא ,ןענירק וצ ןעוועג טכייל טינ רעבָא זיא
 ,טגנערטשעגנָא ךהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא

 ףיוא הירב א ןעווענ זיא ,רעשזדענעמ רעד ,עפאי סוקראפ

 יו טקנוּפ ,עלעפנייא עלענינירַא טַאהעג טָאה רע .טלעג ןעגרָאב

 "עג טּפיוהרעביא זיא רע .טומ-סגנומענרעטנוא טַאהעג טָאה רע
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 טימ ,םיט רעטנַאסערעטניא ןַא ןוא שנעמ רענולק ,רעגיהעפ ַא ןעוו

 ,רָאמוה ןעטנַאסערעטניא ןא

 ענינייא ןוא .ןעננושַארעביא עניסַאּפש טָאהענ ביל טָאה רע

 ;ליּפשיב םוצ .םש ַא טַאהעג ןעבָאה ןעסעװָאטַאק ענייז ןופ

 רעטעדיילקעג-םירא ןַא יו רע טהעז ,ןַארָאטסער ַא ןיא גידנעציז

 וצ רע טפור ;קייטס ןעניטנעס-20 ַא טלעטשַאב ןאמרעגנוי

 -00 א ןעבענ ןַאמ ןעננוי םעד םהיא טסייה ןוא רעטיעוו םעד

 טלעוװק ךָאנרעד .,ןובשח ןייז ףיוא "קייטס ןיאלריוס , ןעניטנעס

 -םַאז ,ןעסיורג םעד ןופ טשַארעביא ןיא רענעי יו גנידנעקוק רע
 ס'רעטיעװ, םעד טימ ךיז טקיװק רע יו ;שיילפ קיטש ןעניט
 --- ןייא טינ םהיא טהענ טייצלָאמ רעקַאמשענ רעד יװ ןוא ,"תועט

 ,טנעס 60 ןעלָאצַאב עקַאט רע זומ רעמָאט

 ןליפא טאהעג ביל לָאמַא רע טָאה לַאפנייא ןעשירעפיטש ַא
 "עב טלָאװ רע זא ,ןענָאז םהיא ףיוא טגעלפ ןעמ .סענזיב ןיא

 ,"לעריירד, עטנַאסערעטניא ןַא ךרוד ראלָאד ןייא טכַאמענ רעס
 .געוו ןעכילריטַאנ ,ןעכילנהעוועג ַא ףיוא ראלָאד ייווצ רעדייא

 -ץרַאװש ַא ,רעכיוה ןייק טינ ,רעראד א ןעוועג זיא רע
 -ייו רע טָאה טכַאלעג .ןעניוא עצראווש ,ענולק טימ ,רענידווע'ןח
 -ּפִא ךייא טימ טנעקעג טָאה רע .גינייוו ךיוא טדערעג ןוא גינ
 ןוא ןעציז ; טרָאװ ןייק ןעדיירסיוא טינ ןוא העש עצנַאג ַא ןעציז

 .ןעגייווש ןוא ענימ עטסנרע-ףיט ַא טימ ןעניוא יד ןיא ךייא ןעקוק
 עמיטש א ןוא לעכיימש ןעמהענעגנא ,ןעליטש ַא טַאהעג טָאה רע

 סע  ,ענטַאיירּפ ַא ,עכייוו ַא ,ערָאלק ַא רעבָא ,עכיוה ןייק טינ

 טימ ?ופ יױזַא ןיא שנעמ רעזיד זַא ,טביולנענ טינ ךיז טָאה

 ,יירעפיטש טימ ןוא רָאמוה

 ,םהיא וצ טּפעלקענג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ

 זיוה ַא ןעפיוק ֹוצ ןַאלּפ ן'פיוא ןעלַאפעג טינ טלָאװ רע ןעוו

 ןוא ,"טנער ףױא ָאטינ זיא סע לייוו , ,"סטרעוורָאפ , ן'רַאפ
 וצ טלעג ןהֶא טעמכ טייקטסיירד יד טָאהעג טינ טלָאװ רע ןעוו

 ןופ גנולקיווטנע עשימָאנָאקע יד טלָאװ ,ןישַאמ-סערּפ ַא ןעפיוק

 .ןעגנַאגעג ןיא יז יו רעמַאזגנַאל ךס ַא ןעננַאגעג "סטרעוורָאּפ
 .תונורסח ןופ יירפ ןעוועג טינ רעבָא ןענייז תולעמ ענייז
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 םעד ןופ טייקשידָאטעמ ןוא טייקכילטקניּפ יד טלהעפענ טָאה םהיא
 רע טנעלפ ?עבָארט ןופ טייצ ןיא  ,ןַאמסטפעשעג םענרעדָאמ

 רעד ןופ רחוס ןעשידיא ןעלעימס ןֹוא ןעטיישענ ַא ןערעניארע
 -סענזיב רענַאקירעמַא ןַא יו רהעמ ,ןעטייצ עטלַא ןיא םייח רעטלַא
 ןעהערדסיורא ךיז טנעמָאמ ןעגנע ןַא ןופ רע טנעלפ טּפָא .ןַאמ
 ַא ןיא ןעביילברעביא טנעלפ ןעגרָאמ רעד זַא ,ױזַא רעבָא ,קנילפ
 ןעכַאמ טגעלפ רע .ןעוועגנ ןיא טנייה רעד יו רהַאפעג רערעסערג
 -רעד .,ןעליפרע ןענָאק טינ ייז טעוװ רע זַא גידנעסיוו ,ןעננוגָאזוצ
 רעמיא טינ רעבָא ;ןערעטנָאלּפסױא גיצנוק ךיז רע טגעלפ ךָאנ
 טנעלפ םזיטענגַאמ רעכילנעזרעּפ ןייז .ןעווענ ךילנעמ סָאד זיא
 ןערָאװעג רעבָא זיא רעטנָאלּפ רעד .ןעפלעהסיוא ךס ַא םהיא
 רע טלָאװ טייקטסיירד ןוא טייקניהעפ ןייז וצ ןעוו .,רעטכידעג
 ננוהיצאב ערעננערטש ַא ןוא טייקענטארוקַא ענרעדָאמ טָאהעג ךיוא
 -ענ ךיז לעיצנַאניפ "סטרעװרָאּפ , רעד טלָאװ ,ןעננוטכילפרַאפ ֹוצ
 .טריסַאּפ טָאה סָאד יו רעהירפ סיפ יד ףיוא טלעטש

 "עג ןייק ןעװעג טינ זיא עפַאי זַא ,ןענָאמרעד ףרַאד ןעמ
 .טרעטשעג גינייוו טינ טייקניטעט ןייז טָאה סָאד זַא ןוא ,רעטנוז
 זיא רע זַא ,עמרָאפ אזא ןעמונעננָא טיײהקנַארק ןייז טָאה ךילדנע

 יד טָאה ץאלּפ ןייז ףיוא .ןערינניזער וצ ןעוועג ןעננואווצעג

 רהיא ןופ דילגטימ ןעננוי ןעניהעפ ַא טלהעוורע ןָאשיײאיסָאסַא
 .דלעה ףלָאדַא --- טַאר-סגנוטלַאוװרַאפ

 -ענ זןיא רע ,דניק סלַא אקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא דלעה
 םעד ןיא ךָאנרעד ןוא לוש-סקלָאפ רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןעגנַאג
 ןיא טגידנעעג טָאה רע ןעכלעוו ,שזדעלַאק יטיס רעקרָאי וינ

 -רעננוי רעטעדליבעג ,רעגיהעפ ,רענולק ַא ןעוועג זיא רע ,06

 טנאקאב ןעוועג רע ןיא טפעשעג "סטרעוורָאפ , םעד טימ ןוא ןַאמ
 .טַארפגנוטלאווראפ ן'טימ גנודניברַאפ ןייז ךרוד

 ןעמונענרעביא טָאה רע ןוא ,גנוי וצ ןעוועג ךָאנ זיא רע
 -ענ ךיז טָאה טפעשעג רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא גנוטלַאװרַאפ יד
 ן'עמַאי טמיטשַאב רעבָא טָאה ןעמ .ענַאל רעשיטירק ַא ןיא ןענופ
 ,ןייז וצ גיפליחַאב םהיא

 ןא ןעוועגנ ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא זיא 1907 ןיא
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 ןעמעוו ןערָאטידערק ערעדנַא ןוא קנעב יד .סיזירק רעשימָאנָאקע

 טרעדָאפעג ןעבָאה ,טלעג ןעווֶעג גידלוש זיא "סטרעוורָאפ , רעד

 יה .תובוח ערעייז

 ,עמריפ ריּפַאּפ עסיוועג ַא טָאה ,1907 לירּפַא ןיא ,ךילדנע

 ןיא ןעבענעגנָא ,ןעלדנאה טנעלפ סענזיב רעזנוא רעכלעוו טימ

 רעד ןופ .טָארקנַאב "סטרעוורָאפ , םעד ןערעלקרע ןעגעוו טכירענ

 יד ןעו .ןעראוועג טיירפאב דלַאב רעבָא ןעמ זיא ענַאֿל רעגיזָאד

 -רעביא ךיז ייז ןעבָאה ,טפעשעג םעד טכוזרעטנוא ןעבָאה ןעקנַאב

 -וצ ןעדנעצנעלג ַא ןיא ךילטנעגייא ךיז טניפעג רע זַא ,טנייצ

 ןייז זַא --- טפנוקוצ עלעיצנַאניפ עסיורנ ַא טָאה רע זַא ןוא דנַאטש

 -נייא ןייז ןוא (ןעסקאוו ןיא טלַאה ןוא סיורג זיא ןָאשיילויקריוס

 :ץרוק .רעסערג ץלַא ךיוא טרעו סטנעמזײײטרעװדַא ןופ טפנוק

 -ָאה ,ָאזלא ,לאטיּפַאק לעסיבַא זיא טלהעפ םהיא סָאװ זלַא ןַא
 ןעלָאצוצסיױא טייקכילגעמ א ןעבעגעג "סטרעוורָאפ , םעד ייז ןעב

 .תובוח ענייז

 .טסואוועג טינ ןעטסגנַא ןייק ןופ גנוטייצ יד טָאה רהעמ

 -עג לָאמ ןעטשרע םוצ "סטרעוורָאפ, רעד טָאה יַאמ ןעט96 םעד (*

 ןופ טפַאשלעועג רעד ןופ ןָאשיילויקריוס ןיוז ןעגעוו טכירַאב ַא טקורד
 עשיטסילַאטיּפַאק ןופ גנוגונויארַאפ א --- סרעזיױטרעװדַא רענאקירעמַא

 ענערדיישרַאפ ןופ רעזעל לָאצ יד ןעכוזרעטנוא וצ קעווצ ן'מימ סעמריפ

 ןעמ סאוו ץַאלּפ רעד טרעוו זיא סע ליפיוו ןעסיוו וצ ידכ ,ןעגנוטייצ

 טרעוו טפַאשלעזעג רעזיד ןופ טכיראב א .ןעסנָאנָא רַאפ ויז ווב טגנוד

 "סטרעוורָאפ, ןעגעו .רעגיטכור גנערמש א סלַא ןעמונעגנָא לארעביא

 זיב ,והָאו ןעצנַאג םעד ראפ ךילמינשכרוד -- ןעוועג טכירַאב רהוא זוא

 69 רעביא -- לורּפַא ןיא ;ךילגעט דנעזווט 88 רעביא --- 1907 ,יַאמ

 רימ ןעבָאה לָאצ יד .ךילגעט 79,888 -- יַאמ ןוא ןוא ,ךילגעט דנעזיוט

 -רָאפ, "ּפָאק, םעד רעביא ןעביוא גָאט ןעדעי טקורדעג ןָא טלָאמעד ןוֿפ
 ערעכעה וד -- ןעטקַאװעג רעטיווו זיא סע ןעוו --- ךָאנרעד ;/סטרעוו

 ןעוועג זיא "סטרעוורָאפ, רעד .רדסכ ןָאטעג רומ ןעבָאה יוזַא ןוא ,לָאצ
 מָאה רע םירָאװ ,ןָאטעג ווזַא טָאה סָאװ ,גנוטווצ עשידיא עגיצנויא יד

 ןעגנומייצ ערעדנַא עלַא טָאה רע ןוא ןָאשוילויקריוס עטסערג וד טַאהעג

 .רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןעגיטשעגרעבושא
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2. 

 .רעגניזעלש .ב -- .ןעטייצ ערעסעב

 -עג ןענייז תובוח יד .ןעמעטָא רעיירפ ןעמונעג טָאה ןעמ
 | .רענעלק ןוא רענעלק ןערָאװ

 -ענעמ ףיוא ןעלהַאװ ןעוועג ןענייז ,1907 ,ינוי ןעט7 םעד

 "עג טרינימַאנ ןיא ןעטַאדידנַאק יד ןופ רענייא סלַא ןוא ,רעשזד
 .,רעגניזעלש ןימַאשזדנעב ןעמָאנ ן'טימ ,רעכַאמקואלק א ןערָאװ
 .ףיז רע טָאה ןעטרָאד .ָאנאקיש ןיא טעװעדָאהעגנסיױא ךיז טָאה רע
 "היפ יד ןופ רענייא ןערָאװעג זיא ןוא דיירט םעד טנערעלעגסיוא
 טָאה רעטעּפש .ןאינוי רעכַאמקואלק רע ָאנַאקיש רעד ןופ רער

 עטנענימָארּפ ַא טליּפשעג טָאה ןוא ,קראי וינ ןיא טצעזַאב ךיז רע

 ןיא דיירט ןייז ןופ עיצַאזינַאנרָא רעקראי וינ רעד ןיא עלָאר

 קיירטס א ןופ רעדיל רעד ןעווענ רע זיא 1907 ןופ גנילהירפ םעד
 -עדיימ עניילק רַאפ סקוָאלק ןעכַאמ סָאװ יד) רעכַאמ רעפיר יד ייב
 .עינרענע ענידריווקרעמ ןעזיועגסױרַא רע טָאה ייברעד ןוא ,(ךעל
 ןעמָאנ ןייז זיא רעבירעד ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ןעניוצעג טָאה רע
 "סא סטרעוורָאפ , רעד ןופ ןעלהַאװ יד ייב ןערָאװעג טכַארבעגרָאפ
 | .ןערָאװעג טלהעוורע זיא רע ,,"ןָאשייאיסָאס

 עלַא טימ ךילבעטשכוב טפעשעג ן'רַאפ טײברַאעג טָאה רע

 =ביֿפטקניּפ טימ ןוא קשח ןעכילנחעוועגנוא ןַא טימ --- ןעטפערק
 : .טייק

 ,קנַאדעג ַא טימ טכַאמעג טנאקאב ךימ רע טָאה לָאמ ןייא
 סרעביירקסבופ יד -- ןענָארטענמורַא ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ

 ןעטעבעג ךימ טָאה רע .םוימערּפ א ןעבעג וצ (ןעטנענָאּבַא)
 בָאה ךיא .קעווצ ןעזיד וצ ךוב ַא סעּפע ןערידנעמַָאקער וצ םהיא
 -קיד ןעשידיא-שילננע ס'יוַאקרַאה רעדנַאסקעלַא טרידנעמַאקער
 -ַאלשעגרַאפ ןַאלּפ םעד טָאה רעגניזעלש .,(ךוב-רעטרעוו) ירענָאש
 םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע .טַארפננוטלַאװרַאפ םעד ןעג

 -ייאיסָאסא סטרעוװרָאפ , רעד ןופ ךָאנרעד ןוא טארפגנוטלַאװרַאפ
 ,"ןָאש

 רעד ןיא ןוא ,גלָאפרע ןעניזיר א טאהענ טָאה עימערּפ יד

 -ערעטניא ןא יז טָאה "סטרעוורָאפ , ןופ עטכישעג רעשימָאנָאקע



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 8

 ךיז ןענייז (ןערַאלּפמעזקע) סעיּפָאק דנעזיוט 98 .ץַאלּפ ןעטנַאס

 -רָאפ/ רעד טנעלפ רעהירפ .טַאנָאמ עכילטע ןיא ןעגנַאגעגוצ

 ראלָאד דנעזױט ןעביז ןעמעננייא סרעביירקסבוס ןופ "סטרעוו

 יד ראפ טנעצָארּפ 40 ןהענּפָארא טגעלפ םעד ןופ ןוא ,רהֶאי ַא

 .ןעטסָאקעזייר ןוא ןָאשימָאק רעייז סלַא ,סרָאטקעלַאק עדנעזייר

 30 ןעמוקאב ,עימערּפ רעד קנַאד ַא ,סיפֶא רעד טָאה רהָאֹי םענעי

 ןופ יירפ ןעצנַאג ןיא ,טסייה סָאד ,טסָאּפ ךרוד ראלַאד דנעזיוט

 ירָאפפ םעד ךיז טָאה םעד ןופ .ןעטסָאקעזייר ןוא סנָאשימָאק

 ,ראלָאד דנעזיוט 20 ענייר טלעטשענּפָא "סטרעוו

 ענעי רעטנוא טָאה ,ןעטנעצָארּפ ןופ יירפ ,ןמוזמ עמוס ַאזַא

 ,גנוטיידאב ערעייהעגנוא ןא טאהעג ןעדנעטשמוא

 ס'יװַאקרַאה ןעבעגעג םוימערּפ סלַא רעגניזעלש טָאה ךָאנרעד

 ,רעלעטשנעפירב ןעשילננע

 רעלעירעטַאמ רעד ןיא ננורעדנע יד ןעוועג זיא סע סיורג יוװ

 ןופ טעװעטַארעג רהיא טָאה ןעמ טניז ,גנוטייצ רעד ןופ ענַאל

 -עגנייא טָאה רעגניזעלש ןוא רהַאפעג-טָארקנַאב רעטנַאמרעד רעד

 .ופ ןהעז ןעמ ןעק ,סרעביירקסבוס יד רַאפ סעימערּפ יד טרהיפ

 סלַא רָאנ טכַארבעג ָאד ןערעוו עכלעוו ,ןעטקַאפ רָאּפ עדנעגלָאפ יד

 : ןעליּפשייב
 עסיוועג ַא וצ טעדנעוועג ךיז 1907 ןיא טָאה רעגניזעלש ןעוו

 ,"סטרעװרָאפ, ן'ראפ ראלָאד דנעזיוט ןופ האולה ַא ךָאנ קנַאב

 ייווצ טרעדָאפעג םהיא ייב קנַאב ןופ טנעדיזערּפ-סייװ רעד טָאה

 -סייוו רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש רהָאי ייווצ .רעגָאז-טונ עכייר

 ַא ףױא ןיױלב ראלַאד דנעזױט 80 טגרָאבעג םהיא טנעדיזערּפ

 .רענָאז-טוג םוש ןהֶא ,לעסקעוו "סטרעוורָאפ,

 -ָאס רעד ףיוא ןעבענעג "סטרעוורָאפ , רעד טָאה 1910 ןיא

 ,ראלָאד דנעזיוט 17 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצ
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 .אקירעמא ןופ גנוקעדטנע רעד ןענעוו רעדנעב ייווצ

 סע ןוא םוימערּפ עטשרע יד ןענישרע זיא סע יו םעדכָאנ

 רעגניזעלש טָאה ,גלָאפרע רעניזיר רהיא ןערָאװעג ךילטייד זיא

 -רַאֵפ יד ןופ עטכישענ ַא ןעביירש ֹוצ ןעדיירוצ ןעמונעג ךימ
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 ַא סלא ןעניד וצ ךיוא --- שידיא ףיוא ןעטַאַאטש עטנינייא

 ןענייז ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא רע ."סטרעוװרָאפ , ן'רַאפ םוימערּפ

 ן'פיוא ןעמָאנ ןיימ טימ ,קרעוו ַאזַא זַא ,טגייצרעביא ןעוועג

 ,םלוע ןעסיורג ַא ןעהיצ טעװ ,טַאלברעדַאפ

 זיא עכלעוו ,םוימערּפ ַא ןעגעוו ךיז טלעדנַאה ָאד יװ ױזַא

 ןעכערברעטנוא וצ ןעמוקסיוא רימ טעװ ,רימ טימ ןעדנוברַאפ

 ,ןעטייהלעצנייא עגינייא טימ סעשזרייּפ עטצעל יד ןופ גנַאג םעד

 תוכייש ןייק "סטרעוורָאפ, ןופ ןעצנַאניפ יד וצ ןעבָאה עכלעוו

 ,טינ

 קשח ןהֶא טשרעוצ ,טײברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 -קיש ןעלעירעטַאמ ן'רַאפ גיטכיוו ןעוועג זיא יז ?ייוו זיולב ןוא

 ןעטשרע םעד ףיוא גידנעטייברַא רעבָא ."סטרעװרָאפ , ןופ לָאז

 ױזַא -- טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,לעטיּפַאק

 --- לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןופ ןינע םעד בָאה ךיא זַא ,קרַאטש

 ךס ַא ןעבעגעגּפָא גידנעליוו-טינ --- אקירעמא ןופ גנוקעדטנע יד

 ,קרעוו ַאזַא ןיא טמוקעג טָאה םהיא יוװ טייקמַאזקרעמפיוא רהעמ

 ,ןערָאװעג ןעגױצעגנירַא ױזַא דנַאטשנענעג םעד ןיא ןיב ךיא

 ,ןעדנוטש לָאצ ַא ןהֶא ןוא ןעטנעוװַא רעגילדנעצ בָאה ךיא זַא

 -ָאילביב ןיא טכַארברַאפ ,גָאטייב ןעסיירּפָא געלפ ךיא עכלעוו

 בָאה ךיא .אקירעמַא ןופ גנוקעדטנע יד גידנערידוטש ,ןעקעט

 ,טשרָאפעג ,טרידוטשענ ,קרעװו טימ גרעב עצנַאג ןעזעלענרעביא

 .ךעלכיב-ץיטָאנ רעגילדנעצ ןעבירשרַאפ

 בָאה ךיא .טרעסעברַאפ טָאהעג טינ ךיז טָאה טנוזעג ןיימ

 טימ ןהעטשפיוא ךיא נעלפ טכַאנ ןעטימ ןיא .,ןעטילעג קראטש

 געלפ .ךילנעמנוא ןעוועג זיא ןעפָאלש .ןעצרעמש עכילקערש

 "ענוצ טנַאה רעקניל רעד טימ ןוא .,קסעד םוצ ןעצעז ךיז ךיא

 רעטכער רעד טימ ךיא געלפ ,ןענָאמ ןעטגָאטהעװעננא םוצ טקירד

 סע .ױזַא טכַאנ עדעי ןעדנוטש ריפ רעדָא יירד .ןעכיירש טנַאה

 ןעגעו ץלַא ,ןעטייז 669 ןופ ,קרעוו עקיד ַא ןעמוקעגסורַא זיא

 .אקירעמַא ןופ גנוקעדטנע סע'סובמָאלאק

 ןיא ןוא ןעננושרָאפ עלענינירַא םי ַא טלַאהטנע ךוב רעד

 -ָאקע םעד ןענעוו קנַאדעג ןעשיטסיסקרַאמ םעד טיט ןעננורדעגכרוד

 ,עטכישעג רעכילשנעמ רעד ןופ טנעמאדנופ ןעשימָאנ



 ןעבעל ןיימ ןֹופ רעמעלב 540

 עשיפַארגָאעג עטרילָאק ןערָאװעג טניטרעפענוצ ןענייז םעד וצ
 -ייז סָאװ עטשרע יד ,ךיז טכַאד) רעטרעוו עשידיא טימ ןעטרַאק

 .סעיצַארטסוליא ערעדנַא ןוא (ןעועג טקורדעג ןזיא סע ןעוו ןענ

 "רע ןיא קרעװו סָאד .עבאנסיוא עכייר ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע
 -וט 26 רעביא ןעננַאנוצ ךיז זיא סע .,1910 גנַאמנָא ןיא ןעניש
 ,ןערַאלּפמעזקע דנעז

 עטכישענ יד : דנַאב ןעטייווצ ַא טניטרעפעגנוצ ךיא בָאה ןַאד
 -לארטנעצ ,ורעּפ ,ָאקיסקעמ ןערָאװעג טקעדטנע זיא סע ױזַא יװ
 וו ,ז ,א ,אקירעמאד-דרָאנ ,אקירעמַא

 ָאד יװ ץַאלּפ רהעמ ?יפ טנידרַאפ ןינע רעד זַא ביולג ךיא

 ואוו ,דנַאב ןענידרעטייו ַא ןיא .ןעבעג וצ םהיא ךילנעמ זיא

 טניז טייקניטעט עשירארעטיל ןיימ ןערעו טלעדנַאהַאב טעוו סע

 ןעבענוצ ךיא לע ,"םטרעוורָאפ, םוצ טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא |
 .ןעטייהלעצנייא עסיוועג

 ליפ ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג ךיוא זיא דנַאב רעטייווצ רעד
 ,טסנוּפ ןעכילטפַאשנעסיװ ןעסיוועג ַא ןעגעוו) ןעשרָאפ ןוא ןעזעל
 "סערָאק עצנַאג א ןערהיפ וצ ןעמוקענסיוא רימ זיא ,ליּפשייב םוצ
 ךירנייה ,גָאלָאנטע ןעטרהעלעג ןעשטייד םעד טימ ץנעדנַאּפ

 רעטשרע רעד יו רעקיד ךָאנ זיא דנַאב רעטייווצ רעד  .,(וָאנוק

 ןערָאװעג ןעבענענסױרַא זיא רע ןוא (ןעטייז 708 טלַאהטנע רע)
 ןוא ןעטרַאקדנַאל טרָאס ןעכלעז םעד טימ ,ךייר ױזַא טקנוּפ

 ,1919 ביֹוהנֶא ןיא ןענישרע זיא רע .רעטשרע רעד יו רעדליב
 ןוא םוימערּפ סלַא ןערָאװעג טלייטוצ ןענייז דנַאב ןעזיד ןופ

 .ןערַאלּפמעזקע דנעזיוט 28 רעביא ףיוקרַאפ ןעכילנהעוועג ַא ךרוד
 ."דניק נָאטהעװ, א ןעוועג ךיוא זיא דנַאב רעטייווצ רעד

 ךיז ךיא ןָאמרעד רעכיב עקיד ייווצ יד ףיוא טציא קוק ךיא ןעוו
 -עג ןעבירשעג ןענייז סע ןעוו ,טכענ םירוסי עזָאלּפָאלש ענעי ןָא
 .סעשזדייּפ ערעייז ןופ עטרעדנוה ןערָאװ

 -ַאזוצ .,רעדנעב ערעטייוו ןעביירש וצ טנעכערעג בָאה ךיא
 טָאה דנאב ןעטייוצ םעד יו רעטייוו רעבָא .טכַא רשפא ןעמ
 ןיא סערעטניא ןעפיט ןיימ ץָארט .טכיירגרעד טינ קרעוו סָאד

 ןופ גלָאפרע ןערעייהעננוא םעד ץָארט ןוא גנומענרעטנוא רעזיד

 ייב ןיא טייברא יד זַא ,טלהיפרעד ךיא בָאה ,ןעלייט עטשרע יד
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 רָאג טגיל סערעטניא רע'תמא ןיימ זַא ;ךאז לַאפוצ ַא רָאנ רימ

 -ָאטסיה וצ טינ טהיצ ץראה ןיימ זַא =; טיבענ רעדנַא ןַא ףיוא

 רעניטנייה רעד ןופ ןעננורעדליש עשירעלטסניק וצ רָאנ ,עיר

 םעד ןעביוהעגנָא טאהעג ןיוש בָאה ךיא .,טלעװ רעכילשנעמ

 ןיא סעינָאלָאק עשילננע יד ןופ עטכישענ יד -- דנַאב ןעטירד

 רעד ןעטימ ןיא ןעפרַאװעגקעװַא רעבָא בָאה ךיא ,אקירעמַא

 | ,טײברַא
 טימ ןעבילבעג רעדנעב ייוצ עטשרע יד ןענייז ױזַא ןוא

 -יה ייז .טלַאהניא רעייז טימ טינ טמיטש רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא

 דנערהעוו ,"ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ עטכישעג יד, ןעס

 ןופ גנוקעדטנע יד, ןעסייה טפראדעב ייז ןעבָאה ן'תמא ןיא

 (=,"אקירעמא
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 "טטרעוורָאּפ, ןענעוו ןעגנומייצ ןוא ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא

 ןעלַאנרושז רענאקירעמַא יד ןוא עסערּפ רענַאקירעמַא יד
 ,"םטרעוורָאפ, ן'טימ ןעריסערעטניא וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה

 -ילגנע ןַא טגָאז ,"גלָאפרע יו גלָאפרע ַאזַא טינ טָאה ךַאז ןייק,

 .טייקמַאזקרעמפיוא ?יפ ױזַא טינ טהיצ ךַאז ןייק ,לעטרעוו רעש

 ,אקירעמַא ןיא יו ױזַא טינ ץענרע ןיא רעבָא ,םוטעמוא זיא ױזַא
 ןיא ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא גנוטייצ רעזנוא ןענעוו טָאה ןעמ

 -ָאה סרעטרָאּפער טקישעג טָאה ןעמ .רעטעלב רענַאקירעמַא יד

 ,זנֹוא ןעגעװ ןעבירשעג טָאה ןעמס .רימ טימ סויוורעטניא ןעב
 לַאנרושז םעד ןופ ,1911 ,רעמונ רעבמעוװוָאנ םעד ןיא

 רעטסטיירּפשראפ רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,"ס'ידָאבירעוװע,

 -ענּפָא ןעוועג ןיא ,אקירעמַא ןיא טפירשיטַאנָאמ רעטסכייר ןוא
 לופ טסנריוא ןופ ?עקיטרַא רעכילריפסיוא רעסיורג ַא טקורד
 רעד .ךילנעזרעּפ רימ ןעגעוו ןוא "ףירב ל?עטניב , רעזנוא ןעגעוו

 וד ןופ עמכושעג ַא ןעביירש ןעמונעג ףָאגָאר ללה טָאה רעטעּפש (*

 סע עכלעוו ןופ ,סעינָאלָאק וד ןופ גידנעביוהנָא ,ןעטַאַאמש עטגונויאראפ

 "עג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו .קילבוּפער יד ןעסקַאוװעגסיוא ךָאנרעד זיא

 .רעדנעב יירד ןענישרע ןווש ןענייז ,ןעבורש
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 ןופ ךוב רעד, ןעוװעג זיא ?עקיטרַא םעד רעביא טפירשרעביא
 עניימ ןיא ןעכיורב געלפ ךיא ןעכלעוו קורדסיוא ןַא --- ?ןעבעל

 םעד ןופ ןעלייט ,"רושטיפ, ןעניזָאד םעד ןעגעוו ןעגנורעלקרע
 ןרעביא ןעגנוטייצ ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג ןענייז ?עקיטרַא
 ,דנַאל ןעצנַאג

 ןיא ָאנאקיש ןופ ןעננוטייצ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ןיא
 -ניא ףלעווצ רעדָא ןהעצ ןופ טלַאהניא רעד ןעבעגעגרעביא ןעוועג

 ."לעטניב , םעד ןופ ףירב עטנַאסערעט

 םעד ןענעװ ןעציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא ןענישרע ןענייז סע
 טלעווזור טנעדיזערּפ רענעזעוועג רעד ,?סטרעװרָאפ , ןופ ססואוו

 -םולפנייא םעד טימ ןעדנוברַאפ ןעווענ טייצ רענעי םורַא זיא
 ןיא ,ןעטרָאד ןוא ,"קולטוַא , לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ-בלַאה ןעכייר

 רעסיורג ַא ןענישרע זיא ,1911 ,28 רעבָאטקָא ןופ רעמונ םעד

 ןעגעוו ןוא ,סקֹואוו ןייז ןוא ?סטרעוורַאפ, םעד ןעגעוו לעקיטרַא

 ,ךילנעזרעּפ רימ ןענעוו ,לעקיטרַא רעכילנע ןַא .רָאטקַאדער ןייז

 ןעהיצ סָאװ ןעשנעמ , גנולײטּפָא רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא
 .'ןיזעגעמ ןאקירעמא , ?אנרושז םעד ןופ ?טייקמאזקרעמפיוא

 טצנאג ףיוא ןעלקיטרַא ןעניישרע וצ ןעביֹוהעגנָא ןעבָאה סע
 יױרעמַא ןופ ןערעמוניסנָאטנוז יד וצ סענַאלייב יד ןיא סעשזדייּפ
 .ןעננוטייצ רענַאק

 -ַאקיש םעד ןופ) רָאסעּפָארּפ רענַאקירעמַא ןַא טָאה רעטעּפש
 לעיצעּפס ךיז ,ןָאסמָאהט .י סםַאילליו ,(טעטיזרעווינוא רעָאג
 לעטניב , רעזנוא ןענעייל ןענעק וצ םוא שידיא טנערעלעגסיוא

 / .ןעבירשעג ףירב יד ןעגעוו טָאה רע ןוא ,"הירב
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 ."גניר רעטייברא, רעד -- .סנָאינוי ערעזנוא

 יד ןיא גנובעלפיוא רעסיורג ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד

 סעיצַאזינַאגרָא יד ."נניר רעטיײברַא , ןיא ןוא סנאינוי עשידיא

 עלָאר ערעייהעגנוא ןַא טָאה ייברעד .ןעסקַאװעגסיױא גיזיר ןענייז
 -ַאֹּפ ,גנוטיירּפשראפ עסיורג ןייז ."סטרעוװרָאפ , רעד טליּפשעג

 ,ןעטַאטלוזער טכַאמעג ךילנעמ ןעבָאה סולפנייא ןוא טעטירַאלוּפ
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 ןלימַא טנעקעג טינ ןערהָאי ענידרעהירפ ןיא ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ

 -יר ַא טימ טקריוועג טָאה "סטרעוורַאפ, ןופ טרָאװ ַא .ןעמיורט

 ,טכַאמ רעניז

 -ַאב רעטײברַא עדנעסקַאו יד ןיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ
 םעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא ףליה עגיטכיוו ַא ןעוועג גנוגעוו
 -ניא ןיא עיצאזינאגרַא רעטײברַא עדעי .טכַאמ ?סטרעוװרָאפ ,
 ,עיצַאזינַאגרָא "סטרעוורָאפ , ַא יו ןעוועג טקעריד

 יד ייב קיירטס רעסיורג ַא ןעמוקענרָאפ זיא 1909 ןיא
 -סקענ םעד ןיא ןוא ,(סעקזולב ןעכַאמ סָאװ יד) סרעקיימ-טסייוו
 רעטייברַא) רעכַאמקוָאלק יד ןופ קיירטס רעגיזיר ַא --- ךהֶאי ןעט
 -ָאה רעטייברא דנעזיוט גילדנעצ עכילטע .(ןעלטנַאמ-ןעיורפ ייב
 -ענּפָא ךיז טָאה עירטסודניא עצנַאג יד .טגילײטַאב ךיז ןעב
 -עגנוא ןַא טַאהעג טָאה קיירטס רעכַאמקוָאלק רעזיד) ,טלעטש
 טמהענרַאפ ןוא עירטסודניא רעצנַאג רעד רַאפ גנוטיידעב ערעייה

 .(עטבישעג רהיא ןיא ץַאלּפ ןעגיטכיוו ַא ;

 ןיא ןוא ,ןעגיז טימ טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעפמַאק עדייב
 םעד ןופ טאטלוזער סלַא ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז ןעלַאפ עדייב
 .ןעדָאב ןעטסעפ ַא ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגסעװַא ,ףמַאק

 עגיטכעמ ,עסיורג ַא ןערָאװעג זיא "גניר רעטיײברַא, רעד
 -ייז (סעיצאזינַאגרָא עלַאקָאל) סעשטנערב ענייז .טפַאשרעּפרעק
 ןיא 1910 ןיא .דנאל ןעצנַאנ ן'רעביא ןערָאװעג טיײרּפשרַאפ ןענ
 ןעוועג טינ ןיוש ַאדַאנַאק ןוא ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןיא
 ,שטנערב אזא ןעבָאה טינ לָאז סָאװ ,טדָאטש עשביה ןייא ןייק
 ןעגעוו ןענָאז טנעקעג ןיוש עבלעז סָאד ןעמ טָאה 1912 ןיא ןוא
 .ךיוא ךעלטדעטש

 -עג ןעועג ןיא "גניר רעטײברַא , ןופ קעווצ טּפיױה רעד
 טלעקיווטנע ךיוא רעבָא טָאה רע .ףליה עלעירעטַאמ עגיטייזנעג
 -ַאס ןופ ןוא גנודליב ןופ רעטיירּפשרַאפ סלט טייקניטעט עטיירב ַא
 ,םזילאיצ

 טצעי ךיוא זיא ןוא ןעוועג רעמיא זיא ?סטרעװרָאּפ, רעד
 -יפא רעד ןעוועג זיא רע יװ סקנוּפ ,ןַאגרַא רעֶלעיציפָא ןייז
 -נעצ רעייז ןופ ןוא סנָאינוי עשידיא יד ןופ ןַאגרָא רעלעיצ
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 "קרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד, ,טפאשרעּפרעק רעלַארט

 ."ןעטפאש
 ייב טַאהעג ןיוש "גניר רעטיײברַאא רעד טָאה 1910 ןיא

 ןוא רעטייוו ןעסקַאװעג זיא לָאצ יד ןוא ,רעדילנטימ דנעזיוט 0

 ,(428-421 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) רעטייוו
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 .ןיקנעפ בָאקיישזד --- .ןָאדנָאל ריאמ

 "ךיירט ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ףיוא עלַאר עסיורנ א

 -לעוו) ןָאדנָאל ריאמ טליּפשעג טָאה עמרָאפטַאלּפ רעשיטסינָאינוי
 ןעטירד םעד ןיא ןערָאװעג טנָאמרעד לָאמ ןעטשרע םוצ זיא רעכ

 םהיא ןעגעוו זיא דנַאב ןעטרעפ ןעזיד ןיא .,(490 שזדייּפ) דנַאב

 ן'רַאפ עיצַאטינַא רעניטעט ןייז וצ גוצַאב ןיא ןערָאװעג טדערעג

 רע תעשב ןוא .רָאמוה יא ,רעייפ יא טָאהעג טָאה רע (."דנוב,

 םהיא ייב ךיז טנעלפ ,םלוע ןא רַאמ ןעדייר ןיא ןעטלַאהעג טָאה

 ,לשמ רעצרוק ַא רעדָא עזַארפ עלענינירַא ןַא ןעּפַאכסױרַא טְפָא

 ךַארק ַא טימ ןערידָאלּפסקע טנעלפ גנולמַאזרַאפ יד ןעכלעוו ןופ

 ,גנוקיצטנע ןוא רעטכעלעג ןופ

 רעד ןיא ןוא סנאינוי עשידיא יד ןיא ניטעט ןעוועג זיא רע |
 ףיֹוא סעדער ןעטלַאהעג טָאה רע .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 .רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג זיא רע .שידיא ףיוא ןוא שילננע

 רעכַאמקואלק ןעסיורג םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1910 ןיא

 -- 99 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז --- גרעבנעזָאר .א) קיירטס

 ןָאדנָאל ןיא ,(ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ןַאד זיא

 ןעװעג זיא רע .ףמַאק םעד ןיא רוניפ עטנענימָארּפ ַא ןעוועג
 ,רעיאל רהיא סלַא יא ןָאיני רעד ןופ רערהיפ יד ןֹופ רענייא

 ,רָאטַאטיגַא רעשיטסילַאיצַאפ סלַא יא

 "לעוו ,ןיקנעּפ בָאקיישזד ןעוועג ךיוא ןַאד ןיוש זיא רעלוּפָאּפ

 עדנערענוד ,עדנעגנילק ענייז .ןָאדנָאל יו רעגניא ןעוועג זיא רעכ

 ךילכעזטּפױה טנעלפ רע .סדוארק עסיורג ןעהיצ ןענעלפ סעדעד

 ענייא ןֹוא .ײטרַאּפ רעזנוא ראפ רָאטַאטינַא סלַא גיטעט ןייז



 245 "סטרעוורָאפ , ןופ סקואוו רערעטייוו רעד

 טסברעה ןיא סענעצס רעדייס-טסיא עשיטסירעטקַארַאכ יד ,..

 ,(ףמַאק ?הַאװ) ןייּפמַאק ןָאשקעלע ןַא ןופ ןעכָאװ יד ןיא ,טייצ
 גניטימסַאמ רעסיורג רעייהעננוא ןַא :עדנענלָאפ יד ןייז טנעלפ

 ןופ םי רערהַאו ַא --- רענדער סלַא ןע'ןיקנעּפ טימ ,סָאנ ן'פיוא
 ,רעניניוא-ץראוש ַא ןעכלעוו ןופ ,ןענַאװ ַא םורַא פעק-ןעשנעמ

 -טנעמַארעּפמעט ַא טימ ייז וצ טדער ןַאמרעגנוי רעגירָאהזץרַאװש
 ןעו .קָאלב עכילטע רַאפ ןערעה ךיז ןעק עכלעוו ,עמיטש רעלופ
 ןעריסערדַא ןהענ ןוא ץַאלּפ ןייא ןיא ןערעוו גיטרַאפ טנעלפ רע

 םלוע םעד ןופ ?ייט רעסיורג ַא טנעלפ ,גניטימסַאמ ןעטייווצ ַא
 | .ןעפיולטימ םהיא טימ

 .ןעכַארּפש עדייב ףיוא ןעדייר ךיוא טנעלפ רע

 ןעיירפ ן'רעטנוא -- סעדער ןעטלַאה טּפָא ךיוא נעלפ ךיא
 יד ןיא יו רעניניוו ךס א רעבָא -- סלָאה ןיא ןוא ?עמיה
 .ןיקנעּפ רעדָא ןָאדנָאל יו רענינייוו ךס ַא ןוא ןערהָאי ענידרעהירפ
 ."סטרעוורָאפ , ן'טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןעצנַאנ ןיא טעמכ ןיב ךיא
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 ןישזדוי -- .קרָאי וינ ןוא יקָאװלימ --- .גנוגעווַאב רעזנוא
 ןיא ןעדיא יד ייב -- .רענרעב רָאטקיװ --- .פכעד

 .ןָאילעד --- .קרָאי וינ

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,גנונעוַאב עשיטסילַאיצַאס יד

 רהָאי ןהעצ עטשרע יד ןיא טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד

 טָאה סע .טהילבעגרעדנַאנַאפ ךיז ,טרעדנוחרהַאי םעיינ םעד ןופ

 רעטנעהָאנ רעד ןיא טעװ ײטרַאּפ רעזנוא זַא ןהעזסיוא ןעמונעג

 -על ןעשיטילָאּפ םעד ןיא עלָאר עניד'תושממ ַא ןעליּפש טפנוקוצ

 ,אקירעמַא ןופ ןעב

 ,יקָאװלימ ןיא ןערָאװעג טכַאמענ זיא ביֹוהנֶא רעניטכיוו ַא

 ץנַאו א וצ ןָאטעג ביוה א ךיז 1904 ןיא טָאה ייטרַאּפ יד ואוו

 ,ןעלהַאװ טדָאטש יד ייב .טכַאמ רעשיטילָאּפ ןופ לעּפַאטש ןעכיוה

 -לֶא ןיינ טלהעוורע יז טָאה ,רהָאי םענעי ןופ גנילהירפ םעד ןיא

 רעכלעוו ,רענרעב רָאטקיװ ןוא ,סרָאזיײװרעּפוס ףניפ ןוא ןעמרעד |
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 רעכעה ןעמוקַאב טָאה ,רָאיעמ ףיוא טָאדידנַאק רעד ןעווענ זיא

 ןיא קירוצ רהָאי ייוצ טימ דנערעוו ,ןעמיטש דנעזיוט 17 יוװ

 עשיטסילַאיצַאס לָאצ יד ןעלהַאװ יד ייב טדָאטש רענעי ןיא

 ,8,400 רָאנ ןעווענ ןעמיטש

 "ייוו ךָאנ טכאמענ רעטעּפש טָאה יקָאװלימ ןיא גנונעוַאב יד

 ַא טלהעוורע ןעטרָאד ןעמ טָאה ךילדנע זיב ,טירשטרָאפ ערעט

 עגיטכיו ערעדנַא יד ןופ עכילטע ןוא רָאיעמ ןעשיטסילַאיצַאס
 ,עטמשעב-טראטש

 דָארנ ןערָאװעג טכַאמעג ננואווש רעטשרע רעד זיא םוראוװ

 סָאװ םעד טימ ,סנעטשרע ,ךיז טרעלקרע סָאד ?יקָאװלימ ןיא

 .ןעשטייד ןופ רעדניק רעדָא ,ןעשטייד ןעפַאמ ןעניואוו ןעטראד

 טדער גנורעקלעפַאב רעד ןופ טעטירָאיאס רעסיורנ ַא ,ךילריטאנ

 טמַאטש לייט ןעזיד ןופ טנעצַארּפ רעסיורג ַא רעבָא ,שילגנע רָאנ

 ,עינָאלָאכיסּפ עשטייד יד ָאזלַא ןעבָאה ייז .ןערעטלע עשטייד ןופ

 ַא וצ טניינעג ןוא רעקנעד רוטַאנ רעד ןופ ןענייז ןעשטייד ןוא

 עשיסקאס-ַאלננַא יו רהעמ ,עשיטסילַאיצַאס יד יו גנונעווַאב

 ,רענַאקירעמא

 ןופ טייקכילנעזרעפ רעד ןיא טניל עכאזרוא עטייווצ ַא

 "רעב רָאטקיװ ןופ ,ננונעווַאב רעקָאװלימ רעד ןופ רערהיפ םעד

 עטסשיגרענע ןוא עטסטבַאנעב יד ןופ רענייא זיא רעכלעוו ,רעג

 ןעשטייד רעקַאװלימ יד טָאה רע  .דנַאל ןיא ןעטסילַאיצַאק

 עשטייד:טינ יד ןוא ,רענייטש ןעשטייד םעד ףיוא טריזינַאנרָא

 -נייא םעד רעטנוא ןעמוקעגניירַא ןענייז טדָאטש ןופ רעטײברַא

 עשטייד ערעזנוא סָאװ עיצַאזינַאנרָא רענידריווקרעמ רעד ןופ סולפ

 .טפַאשרערהיפ ןייז רעטנוא טיובענפיוא ןעטרָאד ןעבָאה ןעסָאנענ

 ץינַאנ רעביא טמירַאב ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סבעד .וו ןישזדוי

 עשיטסילַאעדיא ענייז ,רערהיפ רעשיטסילַאיצַאס סלַא אקירעמַא

 -רעּפ ןייז ,המשנ ענהעש ,ענייר ןייז ,ןָאט רעניצרַאה ןייז ,סעדער

 טפַארק-רענדער עדנעצנעלנ ןייז עקַאט ןוא ,םזיטעננַאמ רעכילנעז

 -ַאב רעד טָאה עכלעוו ,טעטירַאלוּפָאּפ ַא טפַאשרַאפ םהיא ןעבָאה

 ערעייהעגנוא ןעהיצוצ טנעלפ רע .סעטונ ךס ַא ןָאטעג גנונעוו

 | ,ןעמוק רָאנ טנעלפ רע וואו ןעסַאמ
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 רעד ןיא ןעדיא יד ןעבָאה ,קרָאי וינ ןיא זנוא ייב ,ָאד ןוא

 ןעשטייד יד סָאװ ,טסייג ןעבלעז םעד טכַארבענניירא גנוגעװַאב

 ,יקָאװלימ ןיא טכַארבעגנײרַא ןעבָאה

 -ריוו ערעייחעגנוא יד ןערעוו טנַאמרעד רעמיא זומ ייברעד

 -ענסיוא-ניזיר ןייז טימ ,טציא ."םטרעוורָאפ, רעזנוא ןופ גנוק

 וצ רע טָאה ,סולפנייא ןוא טעטירַאלוּפָאּפ ,לָאצ-רעזעל ענעסקאוו

 -ױוט רענילדנעצ ןוא רענילדנעצ ןעניוצענוצ םזילַאיצַאס םעד

 ןופ םייה רעטלַא רעייז ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעטנַארנימיא רעדנעז

 רעמיא רעבָא ןוס סע .ןערָאװעג טשרעהַאב טינ סולפנייא ַאזַא

 -לעװ ,םָארטשיסנָאיצַארנימיא רעיינ רעד ןערעוו טנָאמרעד ךיוא

 -ַאיצָאס עשידיא עניטרַאפ ןעלָאצ עסיורג טכַארבעגטימ טָאה רעכ

 ערעדנַא ןופ טייל עננוי רעדָא ,ןויצ ילעוּפ ,ןעטסידנוב-ןעטסיל

 םעד ןופ רעייפ םעד ןעגנַאנעגכרוד ןענייז עכלעוו --- ןעננוריּפורנ

 .דנַאלסור ןיא ףמַאק-סטייהיירפ ןעשיטסילַאיצַאס

 רעד ןיא קרָאי וינ זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא אלא ןיא סע

 יד ןערָאװענ ןענייז ,טסעוו-לעטימ םעד ןיא יקָאװלימ ןוא ,טסיא

 ."םוב, ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ ןערטנעצ

 ןייז ןופ .גרַאביּפָארַא ןעגנַאגעג ?לענש זיא םזינַאילעד רעד
 ןעמ יוװ ,"יּפ לע סע, רעדָא ,יײטרַאּפ רעטײברַא רעשיטסילַאיצַאס
 -ייה עניילק ַא ןעבילבעג ןיא ,ןעפור ךילנהעווענ רהיא טנעלפ

 טעמב ךיז ןעבָאה ,ןעטלַאהּפָא טנעלפ יז עכלעוו ,ןעגניטימ יד .עלעפ

 רעזנוא ןעצומשַאב ןוא ןעפמישַאב טימ טגיטפעשַאב ןעצנַאג ןיא
 רעבָא ,ןעטַאדידנַאק ןעלעטשפיוא ךיוא ןיילַא טנעלפ יז .ײטרַאּפ

 .ןעגָארקעג םינ לָאמנייק יז טָאה ןעמיטש לָאצ עגיד'תושממ ןייק

 לאטיּפַאק ןעריקיטירק וצ טָאטשנַא ,סרָאטַאטיגַא ערהיא ןענעלפ

 קַאטַא טימ ןעבענּפָא ךיז ,סנעשיטילָאּפ עשיטסילַאטיּפַאק רעדָא

 .רערהיפ ערהיא טימ ײטרַאּפ רעזנוא ןער

 ן'םיוא גניטימ א ןערעייז גידנעהענייברַאפ ,טייצ וצ טייצ ןופ

 ,ןע'ןָאילעד ףיוא קילב א ןעפרַאװ ןעטייוו ןופ ךיא געלפ ,סָאנ

 ענַאלרעדינ ןופ לעניז םעד טימ ,ןוא ןענָאװ א ףיוא טהעטש רע יו

 -נַאסערעטניא רהעז רעבָא ןעטרעטלערַאפ ןייז ףיוא גנושיוטנע ןוא
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 עשיגַארט ַא .רערעהוצ עּפורג עניילק ַא רע טריסערדַא ,םינּפ ןעט
 .ןעוועג ןַאד סָאד זיא רוגיפ
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 -- .ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא ןעפמַאק-להָאװ עטפַאחבעל
 .ןָאדנָאל ריאמ --- .טיווקליה סירָאמ

 "נַאק יד נונעגנ קרַאטש טלהיפענ ךיז רימ ןעבָאה 1006 ןיא

 .טסנרע ןעמענ וצ ןעטקירטסיד עכנַאמ ןיא סערגנָאק ףיוא רוטַאדיד

 רָאנ טינ ןעטכַארטַאב וצ ןעביוהעגנָא ןעלהַאו יד ןעבָאה רימ

 ַא ףיוא טכיזסיוא ןַא טימ עקַאט רָאנ ,ןעלטימ-סנָאיצַאטינא סלַא

 -סיד-סערגנָאק יד ןופ רעטסניטכיו רעד .ןעמיטש טעטיראיַאמ

 יד ךיז טניפעג סע ואוו ,רעטפלעווצ רעד ןעוועג זיא ןעטקירט

 . ןופ טקנופ-לעטימ רעד ,טסייה סָאד ,עיצקַאדער "סטרעוורָאפ ,

 ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןעטלַא םעד

 ,טיווקליה סירָאמ ןערָאװענ טמיטשַאב זיא טַאדידנַאק סלַא
 -ביוו יד טליּפשענ ןַאד ןע'סבעד ןישזדוי וצ טסקענ ,טָאה רעכלעוו
 ,ייטרַאּפ רעזנוא ןיא עלָאר עטסניט

 טפמעקאב טָאה טיווקליה ױזַא יו טלהעצרעד ןיוש בָאה ךיא

 זיא רע ןוא גנוטלַאּפש א ןערָאװעג זיא סע יו ; םזינָאילעד םעד

 ס'סבעד זיא ?עסיבַא רעטעּפש .,רערהיפ סלַא טנָארפ םוצ ןעמוקעג

 רעד טימ ןערָאװעג טנינייארַאפ ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 ףייר זיא םהיא ןיא ,טלעקיווטנע ןייפ ךיז טָאה טיווקליה

 -ניהעפ ענידריווקרעמ ַא ןוא קינָאל ערָאלקילַאטסירק ַא ןערָאװעג
 שטָאכ .ןעצַאז ענהעש ,עשינָאל ןיא ןעקנַאדעג ןעקירדוצסיוא טייק

 ןופ סױרַא ןעמוק ייז יו ,טרָאװ ןיא טרָאװ ,ייז קורד ןוא םענ

 טינ לָאמנייק רע טָאה םלוע ןא רַאפ ןעדייר םייב .ןעּפיל ענייז

 טינ לָאמניק טָאה רע  ןעציטָאנ ענעבירשענ ןייק טכיורבעג

 ייב ןענעלמ ןעזַארפ יד ןוא ,טקנוּפ םענלעצנייא ןייק ןעסעגרַאפ

 -דרֶא רעשינָאל ןיא ןעלטיײקנעמַאזוצ ךיז ןײלַא ךיז ןופ ןיוש םהיא
 ןופ ןעזעלענ טלָאװ רע יו ױזַא ,ךייר-רעטרעוו ױזַא ןוא גנונ

 ןֹוא ,סָאד ,לעקיטרַא םענעפילשעג ןוא םענעבירשעג םַאזהימ ַא



 549 "םטרעוורָאפ , ןופ סקואוו רערעטייוו רעד

 -טינ טעמכ ןוא לכש ןוא ןעטייקניהעפ עדנעצנעלנ עניימענלַא ענייז

 םעד ראפ טכַאמענ םהיא ןעבָאה ,טקַאט ןוא טייקגיהור עשידיא

 .ץראה רהיא ןעוועג זיא סבעד דנערעוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ ּפָאק

 ץֵלַא ךָאנ טיווקליה זיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו

 (+ יטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רערהיפ רעד

 -נַאק רעד סלַא "ןעפָאלענ , טיווקליה זיא ,ָאזלא ,1906 ןיא
 -סערגנָאק רַאפ ,טקירטסיד לענַָאשערגנָאק ןעט12 םעד ןופ טַאדיד

 רעשיטסילַאיצַאס ַא טנערבעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סע ,ןַאמ

 .ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ רעהירפ טָאה קרָאי וינ ןעכלעוו ,ןייּפמַאק

 -כרוד) סעדער עדנעצנעלנ ענייז ןעטלאהעג טָאה טיווקליה

 וצ טרעהענפיוא ןעצנַאנ ןיא רע טָאה שידיא .שילננע ףיוא סיוא

 ןוא ךיא ,םיובנענייפ .ב ,ןיקנעּפ בָאקיישזד ,ןָאדנָאל ריאמ .(ןעדייר

 ,טנעווא ןעדעי ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז רענדער ערעדנַא ערעזנוא

 -ןעּפָא, וצ גניטימ "רעע-ןעּפָא  ןופ ,לַאז וצ לָאז ןופ גידנעהעג
 .רוטאדידנאק ס'טיווקליה רַאפ סעדער נידנעטלַאה ,גניטימ "רעע

 -ַאב יד .טקַאּפענרעביא ןעווענ ןענייז ןעננולמאזרַאפ יד

 טָאה לָאטרַאװק רעד .עכילביירשעבנוא ןַא ןעוועג זיא גנורעטסיינ

 ,םזאיזוטנע ןעשיטסילַאיצַאס טימ טרעקַאלפעג

 -ענ זיא "סטרעוװרָאפ , רעד ןזַא ,ןעגָאז וצ גירעביא זיא סע

 טלָאװ ,ננוקריווטימ ןייז ןהֶא זַא ןוא ןייּפמַאק םעד טימ ?ופ ןעוו

 .ןעוועג ךילנעמנוא תובהלתה אזַא ןוא םענרַאפ אזַא

 ןעבָאה (ןעלהַאו יד ןופ טנעווַא רעד) "טיַאנ ןָאשקעלע , ןיא
 ,קרַאּפ דרַאויס םעד ףיוא ,עדייבעג "סטרעװרָאפ , רעד רַאפ ךיז
 -עה ןעמוקענ זיא םלוע רעד .ןעשנעמ דנעזיוט 60 ייב טלעמַאזרַאפ

 יד םירָאװו .ןחעז -- ,טנָאזענ רעניטכיר ,טַאטלוזער םעד ןער
 יד רַאפ ןערָאװעג ןעבעגענּפָא ןענייז עכלעוו ,ןעמיטש יד ןופ רעפיצ

 ַא ןופ ןערָאװעג ןעפרָאװענפױרַא ןענייז ,ןעײטרַאּפ ענעדיישרַאפ
 סָאנ ן'םיוא ךעלייל םענעטכױלַאב ןעסייוו ַא ףיוא ןַאקיטּפָאערעטס

 ,עיצקאדער רעזנוא ןעבעל

 .1996 ,רעבָאטקָא ןעט90 םעד ןעברָאטשעג זוא סמעד (*
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 "סיד ןעט12 םעד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןוֿפ סָאװ לָאמ סעדעי
 ןעכָארבעגסױא טָאה ,רעפיצ רעניטסנינ ַא ןעמוקעגנָא ןיא טקירט
 ,לאטראווק ןעצנַאג ן'רעביא טכליהעג טָאה רעכלעוו ,ארוה ַא

 ןעמ טָאה ,טכירַאב ןעטסקענ םעד ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ תעשב

 ףיוא ןערוטַאקירַאק עשיטּפָאערעטס טימ ןעטלַאהרעטנוא םלוע םעד
 קרַאּפ רעד .,ךעלטרעוו עשיטסילַאיצַאס טימ רעדָא ,לָאה ינאמאט
 -ֹמַא טימ אד ,רעטכעלעג טימ ָאד -- טכארקעג עלייוו עלַא טָאה

 "עג ןעיירשעג "! וא-וח , ַא טימ ָאד ןוא ,סָארוה ןוא ןעטנעמסידָאל
 .ינַאמַאט ן!עג

 ַא ןעראוועג זנוא ייב ןענייז סענעצס ןָאשקעלע עניזָאד יד
 ייז ןענעלפ רהָאי עלַא .שינעהעשענ "טיַאנ ןָאשקעלע , עגידנעטש
 -ערנ ןערָאװענ םלוע רעד ןיא ,רהָאי ַא סָאװ ןוא ,ןעמוקרָאפ
 (=.רעס

 "ַאב רעבָא טָאה רע ,ןערָאװעג טלהעוורע טינ זיא טיווקליה
 רע זיא רעטעּפש רחִאי ייווצ ןוא ,ןעמיטש לָאצ עסיורג ַא ןעמוק

 רַאפ ןעבירשעג טָאה שטיוװָארעשָא .ס ןעכלעוו ,לעקיטרַא ןַא ןוא (*
 סָאװ רעביא רע םיג ,1099 ןיא "סטרעװרָאֿפ, ןופ רעמונ יעליבוי םעד

 -נָא (ס'ןעזייר) ןייז ןעגעוו טלהעצרעד לָאמַא םהוא טָאה ןעזוור םהרבא

 -ַאנ ןעט4 םעד ןעמוקעג זיא רעלעטשטפורש רעד .קרָאו ןונ ןיא ןעמוק

 ןעמ .ןעלהאוו יד ןופ טנעװָא םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .1908 ,רעבמעוו
 .עיצקַאדער "טטרעוורָאפ , רעד ןיא טכַארבעגפוורַא םהוא טָאה

 עכלעוו ,ןעשנעט טימ טקַאּפעג ןעוועג ןַאד זוא ?קרַאּפ דרַאווס, רעד

 ןאקיטּפָאירעטפ רעזנוא ףיוא טגנערטשעגנָא ןעטלַאהעג ןעגווא יד ןעבָאה

 ןעמנעמסידָאלּפַא ןופ םרומש ַא ןעכָארבעגסיוא טָאה עלייוו עלַא .ךעליול

 טעד ןעסייהעג טָאה "סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער רעד .רעטכעלעג רעדָא

 רעד ,ןעזייר םהרבא , :עסנָאנַא ןַא ןעצילבסוורא ןַאמ ןָאקוטּפָאורעמס

 טלוא ךיז טניפעג רע ןוא ,קראי וינ ןוא ןעמוקעגנָא טנווח זיא ,רעביירש
 -ַאב ךיז טָאה גנודלעמ יד ןעוו ."סטרעוורָאפ, ןופ עיצקאדער רעד ןיא
 ןוא רעדנעזיוט ןופ זָאלּפַא ןַא טרעהרעד ךיז טָאה ,ךעלייל ן'פיוש ןעזיוו
 טנאקאב ןעוועג ןענייז רעטייברַא עשידיא יד .טנעה רָאּפ רעדנעזיוט
 -מַא רעטציא םהיא ןעבָאה יוז ןוא ?סטרעוװרָאּפ, ן'כרוד ןע'ןעזייד טימ
 -רע ן'שטיוװָארעשָא טָאה ןעזוייר יו .אבה ךורב ןעמירַאװ ַא ןעבעגעג
 םינט ןעמוקעג ןעבעל ןווז ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןַאד רע זיא ,טרעלק
 .ןעדיא עסַאמ ַאזַא טומ םונּפ לא
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 .טקירטסיד ןעבלעז םעד ןיא ןַאמסערגנַאק רַאפ ןעפָאלעג רעדיוו

 ןופ גנורעטסייגַאב ןופ סענעצס יד טלָאהרעדיװ ךיז ןעבָאה סע
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 רע ןוא ,ןעמיטש לָאצ עסיורנ ַא ןעמוקאב רעדיוו טָאה רע
 ,ןערָאװעג טלהעוורע טינ רעדיוװ זיא

 -רעזייא רעד טימס ףמַאק א ןערהיפ וצ טָאהענ ןעבָאה רימ

 -ַאט רעטּפורָאק רעד ןופ עיצַאזינַאנרָא רעניטכעמלַא טעמכ ,רענ

 ןוא ןעמיטש ןענע'בנג וצ יוװ טסואווענ טָאה עכלעוו ,לָאה ינַאמ

 -ברוד ןעלדניווש-ןָאשקעלע ערהיא טירש עלעיצעּפס ןעמונעג טָאה

 | ,ןערהיפוצ

 -נָאק רַאפ טַאדידנַאק רעד ןעוועג ןָאדנָאל ריאמ זיא רעטעּפש

 -עג טלהעוורע טינ לָאס ןעטשרע םוצ ךיוא זיא רע .,ןַאמסערג

 םעד ןיא זיא ןעמיטש עשיטסילַאיצַאס לָאצ יד רעבָא ,ןערָאװ

 -ַאב רע טָאה ךילדנע ןזַא ,ןעסקַאװעגסױא סיורג יוזא טקירטסיד

 -לעוו ףיוא תובנג-ךןעמיטש עלַא יד וליפא ןעמוקוצייב גונעג ןעמוק

 ןערָאװעג טלהעוורע זיא רע .הירב ַאזַא ןעווענ זיא ינאמאט עכ

 .1912 ןיא סערגנָאק םוצ
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 ,גנילָאװ שילנניא :ןעטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא עּפורג א
 --- .סקוָאטס רָאטסַאּפ זוָאר ,סקוָאמס ,לעפסָאר סלראשמ

 ,םע'סנאמייס יד --- .טַאקס יָארעל

 "וצ יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ זיא טייצ רענעי ןיא

 -ַאב ןענייז ייז .רענַאקירעמַא עטעדליבעג ןופ עּפודג ַא ןעמוקעג
 עג לייטנַא ןעבָאה ייז ןוא ,עעדיא רעזנוא רַאפ ןעוועג טרעטסייג

 ןופ עטסטנענימָארּפ יד ןעשיווצ .עיצַאטינַא רעזנוא ןיא ןעמונ
 סלרַאשט ,גנילָאװ שילגניא :ןעװעג ןענייז קרָאי וינ ןיא ייז

 ךיוא טָאה ָאנאקיש) .,ססוָאטס סּפלעפ ,שזד סמיישזד ןוא ?עססָאר
 .(עּפורג ַאזַא טַאהעג

 רע ,ָאנאקיש ןיא ןערעטלע עכייר ןופ דניק א זיא גנילָאװ
 -רעביא ןא ןעוועג זיא רע .קראי וינ ןיא טניואוועג רעבָא טָאה
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 -אב רעזנוא ןיא סערעטניא ןייז ךרוד ןוא ,טסילַאיצָאס רעטגייצ
 עשיריא עטעדליבעג ַא טימ ןערָאװעג טנאקאב רע ןיא גנוגעוו
 ןעבָאה ייֵז .,יקסנורטס ַאננַא ןעמָאנ ן'טימ ,ןירעביירש ַא ,?עדיימ
 .טארייהעג

 טָאה סאו רענַאקירעמַא רעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא סָאד
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ךרוד רעטכָאט עשידיא ַא טימ טַארייהעג
 ןופ דילנטימ ַַא ,סקוָאטס ןעוועג ןזיא רעטייווצ ַא / ,גנונעװַאב
 ןיא .עילימַאפ רעקסרענַאילימ רענַאקירעמַא רעטסואוװוַאב ַא
 םעד ןיא טנעמלעטעס יטיסרעווינוי םעד ןופ ריטרַאװק-טּפיױה רעד
 עכילטע ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה סע ואוו ,לַאטרַאװק ןעשידיא
 ןַא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב רע זיֹא ,ןעטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא
 ןיא יז ,רָאטסאּפ ןואר ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ עשידיא עמירָא
 ןעועג יז זיא רעהכָאנ ןוא ,ןירעכַאמ-רַאגיצ ַא ןעוועג רעהירפ
 ןעשידיא םעד ןופ גנולײטּפָא רעשילננע רעד טימ ןעדנוברַאפ
 ."טַאלבעגַאט,

 ךילנטימ א ןערָאװעג יז זיא ןתח ןעקסרענָאילימ רהיא ךרוד
 רעד ןיא ?ײטנַא ןעניטעט ַא ןעמונעג טָאה ןוא ײטרַאּפ רעזנוא ןופ
 םעד טימ ?ופ ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד .גנונעװַאב
 .ךודש

 -יירש לָאז יז זַא טעדנעוועג רחיא וצ ןַאד ךיז בָאה ךיא
 -ניא יד טָאה יז ."הירב לעטניב, םוצ ןעטרָאװטנַא יד ןעב
 ירָאפ , ןערעמונ יד ךרוד טרעטעלב ןעמ ןעוו .ןעמונעגנָא גנודַאל
 ן'םיוא דליב רהיא טימ ןעמָאנ רהיא ןעמ טחעז 1908 ןופ "סטרעוו
 ,רעמונ ןעדעי ןיא "ףירב ?עטניב,

 -ינוי יד ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשענ זיא ךודש רעכילנע ןַא
 רענַאקירעמַא ןַא ןעשיווצ סרעדרָאװקדעה טנעמלעטעס יטיסרעוו
 - ,טַאקס יִארעֶל ןעמַאנ ן'טימ רעלעטשטפירש ןעגנוי ַא ,טסילַאיצַאס
 ַא ןופ רעטכָאט יד ,ןיפ ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ עשידיא א ןוא
 ,ךייר ןעוועג טינ זיא טַאקס רעבָא .ןזח רענליוו

 -אב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ?עססָאר דרַאװדע סלרַאשט
 עסיוועג ַא .אקירעמַא ןיא ןעטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עטסטנַאק
 ."ןַאקירעמא , ס'טסריוה ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג רע זיא םייצ
 -עט רעד ןעוועג רע זיא ןעטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא עלַא יד ןופ
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 "מורַא רעמיא רע טנעלפ ןעלהַאװ יד רַאפ .רָאטַאטינא רעטסגיט

 ,ןילקורב ןוא קרָאי וינ ןופ ןעלַאטראװק עשידיא יד ןיא ןערהָאפ

 -סנָאיצַאטינַא עזיד ףיוא רימ ןענעלפ טּפָא .סעדער ןעטלַאה ןוא

 "מיס רהעז ןעוועג זיא רע ,ןעמַאזוצ ןערהָאפמורא ןעגנולמַאזרַאפ

 .טייקגיטעט רעשיטסילַאיצַאס ןייז ןיא יוװ ןָאזרעּפ סלַא שיטַאּפ

 "קעל ןוא רעביירש םסלַא ,ןעוועג גיטעט זיא ָאנאקיש ןיא

 -רָאּפ רענַאקירעמַא עטעדליבעג ַא ,עעדיא רעזנוא רַאפ רערושט

 . .סנָאמייס ןעמָאנ ן'טימ קלאפ

.0 

 ןיא ןוא אּפָארייא ןיא ןייזטסואווַאב-ןעסַאלק ןוא םזילַאיצַאס
 ,אקירעמַא

 ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד ףיוא ןעזייוװנָא ןַאד ןיוש געלפ ךיא
 -עב ןיא ,ןעשיאעּפָאריא םעד ןוא רעטײברַא רענַאקירעמפַא םעד

 -סילַאיצַאס רעד ףיוא ןעפורוצּפָא ךיז טייקניהעפ רעייז וצ גוצ

 טקירדענסיוא טרעו רעכלעוו קנַאדעג םעד  ,עיצַאטינא רעשיט

 רעכלעוו ייב ,טייצ רעד םורַא ךיא געלפ ,תורוש עדנעגלָאפ יד ןיא
 : ךילדנימ ןוא ךילטפירש ןעגָאזסױרַא ,ָאד ןעטלַאה רימ

 סָאד .טסואווַאב-ןעסַאלק זיא רעטייברא רעשיאעּפָארייא רעד
 רעמיא םהיא ייב טסיוטש ןייזטסואוואב רעזיד זַא ,טינ טסייה
 ,ןייזטסואווַאב ןעלַאנָאיצַאנ םעד --- ןעלהיפעג ערעדנַא ענייז סיױרַא
 -נעדנובענוצ ,"םזיטָאירטַאּפ , ןעלַאקַָאל ןייז רעדָא ,ליּפשייב םוצ

 .וװ .ַא .א ,עּפורג רעכילטפַאשלעזעג ןייז וצ ,עילימַאפ ןייז וצ טייק

 רענַאקירעמַא רעד דנערהעוװ ,רעבָא רע זיא טסואוװַאב-ןעסַאלק
 ,טינ גיפיולרָאפ סָאד זיא רעטיײברַא

 ןופ ףילרַאפ ןיא זיא רעטייברא ןעשיאעּפָארייא םעד ןיא

 סע זַא ,ףירנַאב רעד ןערָאװעג טלעצרָאװעגנייא רעטרעדנוחרהָאי
 ץַאלּפ םעד ביוא ןוא .ןענַאטרעטנוא ןוא םיצירּפ ןענַאראפ ןענייז

 ץַאלּפ םעד ןוא ,טסילַאטיּפַאק רעד ןעמונרַאפ טָאה ץירּפ םעד ןופ
 ַא ץלַא טביילב ,רעטיײברַא רעד ןעמונרַאפ טָאה רעױּפ םעד ןופ

 "נוא ןוא עטשרעביוא -- ןעסַאלק ייווצ ןעשיווצ ץענערג רעפרַאש
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 ןוא .עטשרעטנוא יד וצ טרעהעג ,רעטייברַא רעד ,רע .,עטשרעט

 -רָאד רע טָאה סַאלק ןייז ןופ ןעכירקוצסיורַא ףיוא גנונפָאה ןייק
 ַא רעמיא ףיוא -- רעױּפ-ספרָאד ַא לָאמ ןייא ,טינ םעמכ ןעט

 -רַא ןַא רעמיא ףיוא --- רעטײברַא ןַא לָאמ ןייא ; רעױּפ-סּפרָאד
 ,רעטייב

 -ייא םעד ןופ טולב םעד ןיא ןעסענעגנייַא זיא 552 רעזיד
 -רַאפ ןעבָאה ןעק רעטייברא רעד .סָאלק רעטייברא ןעשיאעּפָאר
 .ענַאל ןייז ןערעסעברַאפ וצ ןעגנובערטש ,ןעננונפָאה ענעדייש
 רע ןעק םעד ןענעוו --- רענָאילימ א ןערעו טעוװ רע זַא רעבָא
 -רַאפ טינ טרעוו םיורט ַאזַא זַא ,רעבָא סייוו רע ,ןעמיורט רשפא
 | ,טכילקריוו

 ןיז ןעשיטילָאּפ םעד ןיא .אקירעמַא ןיא זיא שרעדנַא ץנַאנ

 רענַאקירעמַא רעד  .עיטַארקַאמעד ַא גנַאל ןיוש דנַאל סָאד זיא

 טירט ףױא טהעז רע םיצירּפ ענעריובעג ןייק ןופ טינ סייוו
 זיא ןצבק ַא ןעווענ ןעטכענ זיא סָאװ ,רענייא יו טירש ןוא
 םעד טמענ רע ןעוו ,טרעקרַאפ ךיוא ױזַא ןוא ;} רענָאילימ ַא טנייה

 עלַא טעמכ זַא רע טהעז ,ןעטנעדיזערּפ רענַאקירעמַא ןופ ?עטעצ
 ףיוא ,ךעלנניא עמירַא סלַא ןערָאװעג טעװעדָאהענסיױא ייז ןענייז
 טמענ רע ןעוו ןוא ואוו-ץענרע לעטדעטש ַא ןיא רעדָא םרַאפ ַא
 ,עבלעז סָאד רע טהעז ,ןערענָאילימ ןופ לעטעצ םעד

 עטקנערשַאבנוא ןופ דנַאל ַא ניפיולרָאפ זיא אאקירעמַא ,ָאי
 -ַאב םעד ןיא םורַא טמיווש קנַאדעג רעזיד ןוא ,ןעטייקכילנעמ -

 "ירעד זיא ?היפענ-ןעסַאלק ,רענאקירעמַא ןעדעי ןופ ןייזטסואוו

 וצ ןערילעּפַא ;ךילנעמנוא ןעוועג גיפיולרָאפ אאקירעמַא ןיא רעב
 ןענייז עכלעוו ,עקירדסיוא יד טימ רעטײברַא רענַאקירעמַא םעד
 -ייא ןיא גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעג
 ,זָאלצונ ןיא ,אּפָאר

 ,ןעשנעמ ןעמוקענ אקירעמא ןיא ןענייז םזילַאיצָאס םוצ
 רעבָא ,לאעדיא ןַא וצ ,קנאדענ םענעבַאהרע ןַא וצ טמוק ןעמ יו
 -ימָאנָאקע רעד ךרוד טינ סיוועג ןוא .טיונ עשימָאנָאקע ךרוד םינ
 רעטייברא יד ןענייז אּפָארייא ןיא .סַאלק רעייז ןופ ענַאל רעש
 -רָאפ זיא אקירעמא ןיא .סַאלק רעטרעוװילגרַאפ ,רעטמיטשַאב ַא

 טלַאה ןעגרָאמ : םענעי ייב ןעמ טײברַא טנייה .,ױזַא טינ גיפיול
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 ןעק ןענרָאמ ;ןַאמירַא ןֵא ןעמ זיא טנייה .,רעטײברַא ןיילַא ןעמ

 .ךייר ןייז ןעמ

 שרעדנַא ךיוא זיא אקירעמַא ןופ רעטײברַא ןעשידיא ן'טימ

 רעשידיא רעד .אּפָארייא ןופ רעטיײברַא ןעשידיא םעד טימ יו

 .רעירָאטעלַארּפ ַא ןעביילב וצ טינ ךיוא טרַאװרע ָאד רעטײברַא

 .ענַאל עשימאנָאקע ערעסעב ַא ןענעװ רעמיא טכַארט רע

 "ןעסַאלק טינ ,םזילַאעדיא סָאד זיא ,טסילַאיצַאס ַא זיא רע בוא

 יז ןענייז ,יקָאװלימ ןופ רעטיײברַא יד חכמ ןוא .ןייזטסואווַאב

 ןַא ףױא םגה ,ללכ רענַאקױעמַא םעד ןופ סַאנסױא ןַא ךיוא

 .רעטײברַא עשידיא יד יװ רענייטש רעדנַא



 .לצעטיּפָאכס רעטנעצכַא

 .ןעגנוריסַאּפ ענעדיישראפ

4 

 .ןערעמונ עטלַא גידנערעטעלב

 -- "סטרעוװרָאּפ, ןעגנַאגרהָאי עטלַא רעטעלב ןוא ץיז ךיא
 סלֵא ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ רהָאי ןהעצ עטשרע יד ןופ ןערעמונ
 | ,רָאטקַאדער

 -רַאפ יד .טנעקירטרַאפ ןוא טלענרַאפ ןיוש ןענייז רעטעלב יד

 ,טפָא .רענניפ יד ןעשיווצ ךיז טלעקערב ריּפַאּפ-"ץלָאה עטרעטלע
 ,ךרעווצ רעד ןיא ךיז רע טדיינשוצ ,טַאלב ַא רעביא טשימ ןעמ ןעוו
 ,רהָאי עכילטע ךָאנ ,ךיז טישוצ ןוא ךיז טכערב רע ;ןָאלג ַא יו
 -קערב ןוא ךעלקיטש ערַאבזעלנוא גרַאב ַא ןעביילב טעװ סע ןוא
 עניטציא יד .ןעננוטייצ עניטנייה עלַא טימ ןזיא ױזַא .ךעל
 יד .,לַאזקיש ןערעסעב ַא ןעבָאה ןעלעוו ןערעמונ-"סטרעוורַאפ,
 רעמונ ןעדעי ןופ ןעטסָאק ךיז טזָאל "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאּפ,
 --- ריּפַאּפ-ךוט ףיוא ןעקורד וצ ןערַאלּפמעזקע גילדנהעצ רַאּפ ַא
 ןעבעל ןיוש טעװ סָאד ,ןעקעטָאילביב עסיורג יד רַאפ לעיצעּפס
 .ניבייא טעמב

 סָאד טלַאֿפ ןעטרָאד ןוא ָאד .ךיז ךיא ןָאמרעד גידנערעטעלב
 טיג רעכלעוו ,ןעמָאנ 8 ,טרָאװ ַא ,טפירשרעביא ןַא ףיוא גיוא
 עניטכיו טימ ןעדנובראפ ןענייז ענינייא .טעננַאמ א יװ היצ ַא
 -ַאב ןעוועג לָאמַא ןענייז סָאװ עכלעזַא טימ רעדָא ,ןעשינעהעשעג
 ןייק ןעבָאה ערעדנַא ; טינ ןיוש טנייה ןוא ,עגיטכיוו סלַא טכַארט
 גנורעגיארע יד טיג ךָאד ןוא ,טאהעג טינ גנוטיידַאב ןייק לָאמ
 ףיױא טבעל טרָאוװ-רעביױצ ַא ךרוד יו .ןעצרַאה םייב ּפוצ ַא
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 םעד טימ ןוא .להיפענ רענעסענרַאפ ַא ,ננומיטש ענילָאמַא ןַא

 -ןעשנעמ ַא ,רהָאי רענעדנואוושראפדננַאל ַא ףיוא טבעל ןעמאזוצ

 .לעטיּפַאק-סנעבעל רעצנַאג ַא ,עפורג

 : 1904 ,28 רַאונַאי ןופ ?סטרעוורָאפ , םעד ןיא ךיא זעל טָא

 טלעקיוו ןעניוא יד רַאפ ןוא ."ןעברָאטשענ זָאצנַארפ לימע ?רַאק ,

 ןיב ךיא ןעוו ,ןעיצילַאג ,דָארב ןיא ענעצס א רעדנַאנרַאפ ךיז

 .אקירעמא ןייק נעוו ןיימ ףיוא ,טנארנימע סלַא ןעוועג ןעטרָאד

 -נַארנימע ענעי זיא טָא .1882 ןופ רעמוז רעד רעדיוו זיא סע

 א טָאה רעלעטשטפירש רעשידיא רעד רעכלעוו רַאפ ,עּפורג ןעט

 -ייא ןיב ךיא .(82 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) ןעטלאהענ עדער

 ףיוא ןעזָאלוצקעװַא ךיז ןעטרַאװרע ריס ,רערעהוצ ענייז ןופ רענ

 רעטנַאקַאבנוא ,רעדמערפ רעד ןיא ןיהַא ,עזייר רעטייוו רעד

 -טסואווַאבנוא ןופ ?היפעג רענעי טקירד ןעצרַאה ן'פיוא ,דנַאל

 ןופ ,ןעגנונפַאה עדנעצייר ןופ ךָאד ןוא ,טייקרעכיזנוא ןוא טייק

 -יװעגנייא יו ױזַא  .טײקניזָאלנרָאז ןוא טסול-סגנומענרעטנוא

 עכילטע ןענעלעג ?היפענ רעכַאפליפ רעד טלָאװ טקַאּפרַאפ ,טלעק
 ,טקַאּפענסױא םהיא ןעמ טלָאװ ננילצולפ ןוא רחָאי ניצרעפ ןוא

 .ןערהָאיַארַאפ ןופ רעכעב ןעניד'חסּפ א יו

 * א *

 .24 רַאונַאי ןיא סע .קירוצ רעמונ ןייא שימ א ביג ךיא

 טפירשפיוא םעד טימ לעקיטרַאטייל ַא ףיוא טלַאפ גיוא סָאד
 ךיא בָאה סָאד :ךיז ןָאמרעד ךיא ."בוט-םוי ס'טסָאמ ןַאהְאי,

 -רַאנַא יד ןופ רערהיפ םעד טָאה "סטרעוורָאפ , רעד .,ןעבירשעג

 רעשטייד ןייז ןופ יעליבוי ןענירהָאי-2ס םעד וצ טסירגַאב ןעטסיכ

 ,ןעטילענ ליפ ױזַא טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,"טייהיירפ, גנוטייצ
 ןהעצ רהָאי ַא טימ ןעננולקעג טלָאװ סָאד רַאברעדנָאז יו

 ףיוא ןעוועג ןענייז ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילַאיצַאס ןעוו ,רעהירפ

 ןוא ןעריקַאטא רעטיב זנוא טנעלפ טסָאמ ןאהָאי ןעוו ,םרעסעמ

 ךיא ןיפעג לעקיטרַא:טייל םעד ןיא !ךילנעזרעּפ ךימ ןעריקאטַא

 רעד עכלעוו ,ןעכַאז יד ןופ ענייא !רעזעל, :רעטרעװ עכלעזַא
 עכילרהע סנערעדנַא םעד וצ טקעּפסער זיא טגידערּפ "סטרעוורָאּפ

 טקעּפסער ןעלהיפ עֶלַא ןעזומ נָאט ןעזיד ןיא ...ןעגנוניימ
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 -מעק-סטייהיירפ ןעשידלעה ,ןעווַארב םעד וצ גנורעדנואווַאב ןוא
 ."ןעדריישרעטנוא עלַא ןעסענגרַאֿפ ןעזומ רימ .רעפ

 -ענ טניואוועג ןענייז רימ, :גנוקרעמַאב ַא טהעג רעטייוו
 .עמרוט ןופ סױרַא טמוק רע ןעוו ,ןעסירנַאב ןהעג וצ ן'טסָאמ ןעוו
 טימ ,לָאה גניווריוא-וינ ןיא ןעסירנַאב ןהעג םהיא טנייה ריִמָאל

 ","טייהיירפ, ןייז ןופ יעליבוי ןענירהָאי-28 םעד

 ,לעקיטרַא-טייל ןעטלַא ןעזיד ןעזעל וצ םענעננַא רימ זיא סע
 ןעמונעג בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,ץנַארעלָאט יד ןהעז וצ םענעגנא
 ,1902 ןיא "סטרעוורָאפ , ןיא קירוצ גידנעמוקניירַא ןעריטינַא

 ןוא לָאה נניווריוא-וינ ןיא גניטימ רעד ףיוא ךיוא טבעל סע
 טימ ןוא ן'טסָאמ טימ רימ סָאװ ננוטלאהרעטנוא עכילביל יד
 ןיא גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ טָאהעגנ ןעבָאה דניירפ עטנעהָאנ ענייז

 ,טירטס ?ענַאק ףיוא עפַאק ַא

*+ :+ * 

 זיא ץרעמ ןעט28 ןופ רעמונ םעד ןיא לעקיטרַא-טייל רעד
 -פיה .סַאנָאי רעדנַאסקעלַא ןופ יעליבוי ןענירהאי-70 םעד ןענעוו
 םעד ךיז ןָאמרעד ךיא .רעטסײמ-טסָאט רעד ןעוועג זיא טיווק
 -ייא ןיימ ךיז ןָאמרעד ךיא .סעדער יד ןופ טסייג םעד ,םלוע

 רַאֿפ טרָאנעג בָאה ךיא .לופ ןעוועגנ זיא ץראה ןייפ .,עדער ענעג

 ךיוה יו ,ריס ןיא רע רעייט יו ,ןענָאז ֹוצ רַאליבוי םעד

 ןעטשרע םוצ בָאה ךיא טניז עביל ןיימ ףיט יו ,טקעּפסער ןיימ

 -רהָאי לַאסַאל םענעי ףױא -- טרעהעג ןוא ןהעזעג םהיא לָאמ

 רעט9 רעד ףיוא ,סמור ילבמעסַא ַאינַאמרענ ןיא ,1889 ןיא ,טייצ

 ךיוא העז .,146:149 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) וינעווע
 רעבָא ךימ טָאה עדער ןייפ .(290-989 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ

 ךיא סָאװ זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא .טלעטשעגננעדירפוצ טינ ןייֵלַא
 ,סיוא טינ ךיא קירד ,ןעקירדסיוא ליוו

 ִ* ִ* ט

 -שיסור רעד ןופ ןעשעּפעד יד ןעשיווצ 1894 ,17 לירּפַא
 -מתירַאב רעד זַא טכירכַאנ יד ךיז טניפעג חמחלמ רעשיזענַָאּפאי

 ףיוא ןערילרַאפ ןעבעל ןייז טָאה ןינַאשטסערעװ רעלהַאמ רעט

 רעפפמַאד םעד ףיוא זיא רע .,?קסווָאלװַאּפָארטעּפ , ףישנירק רעד
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 עסיורג רַאפ ןעטכַאלש"םי ןופ סענעצס ןערידוטש וצ םוא ,ףױרַא

 .ןעמַאזוצ ףישגירק רעד טימ ןעמוקעגמוא זיא רע ןוא ,רעדליב-ליוא

 .טסנוק ןייז ןופ רעריטרַאמ ַא

 טכיזעג עשיסור ןייז ןעמוקענרָאפ רימ זיא ענידעבעל ַא יװ

 גנולעטשסיוא ןייז ףיוא גָאטימכָאנ ןעבילסעגרַאפנוא םענעי ןיא

 ןוא רעדליב עכילרעדנואוו ענייז טימ ןעלַאז יד --- קראי וינ ןיא

 -ססלָאפ ןעננוזעג שיטַאּפמיס ױזַא טָאה רע ואוו ,רעמיצ-עהט רעד

 טימ קעבעג ןעסעגעג ןעבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא ואוו ןוא ,רעדיל

 רימ לייוו ,רעניד וצ ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןהענ וצ טָאטשנא ,עהט

 ןעבעגעגסיוא סטעקיט ייווצ יד ףיוא ראלָאד ןעטצעל רעזנוא ןעבָאה

 .(420-424 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)

2 ** * 

 ןענעלענ ךָאװ ַא רעביא ךיא ןיב ,1904 ,רעטניוו םענעי

 ,לעבָארט-ןעגָאמ םעד ןופ בױהנָא ןַא ןוא ַאירַאלַאמ ןימ ַא) .קנַארק

 .(רהֶאי עכילטע ענהעש ףיוא טצעזַאב רימ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו

 -ַאװצ קנַאדעג ןיימ ןיא ןענייז ךָאו רענעי ןופ ןעגנורעניארע יד

 -ַאב בָאה ךיא סָאװ ןעקורדנייַא עקרַאטש יד טימ טּפינקעגנעמ

 .ןעננולעטשרָאפ-רעטַאעט ס'וועינעלרא ןופ ןעמוק

 טימ ןוא אווָאמיזַאנ ַאלַא טימ ןעמוקעג ןַאד ןזיא וועינעלרא

 ןעבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא .רענייז עּפורט רעשיפור רעצנַאג רעד

 ןוא ?רָאדָאיפ רַאצ , ןיא ,"יאעדוועי , ס'ווָאקירישס ןיא ןהעזענ ייז

 רועיש ןייק זיא גנוקיצטנע רעזנוא וצ "יװָאזַאמַארַאק ַאיטַארב

 סאוו ,ןעליּפש דַארג רעטסכעה רעד ןעוועג זיא סע .ןעוועג טינ

 ןופ הנרדמ עטסכעה יד ;ןהעזעג זיא סע ןעוו רעהירפ בָאה ךיא

 -רָאפ טנעקעג לָאמטסנעד ךיז בָאה ךיא סָאװ ,טסנוק-רעטַאעט

 זנוא ייב ןעגנולעטשרָאפ ענייז ןענייז בוט-םוי רענדָאמ א .ןעלעטש

 | .ןעוועג
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 רעשילגנע רעד טכוזַאב קרָאידוינ טָאה רעטניוו ןעבלעז םעד

 -עג טנאקאב םהיא טימ ןיב ךיא .,סלעוו .ג .ח רעלעטשטפירש

 שטנַאל ןעסעגעג ןעבָאה ךיא ןוא סנעפפעטס ןלָאקניל ,רע .ןערָאװ

 ןיוש זיא סלעװו .,טירטס דנערג ףיוא ןַארָאטסער ןעשידיא ַא ןיא

 ,טנייה יו ױזַא טינ ךָאנ םנה ,טמירַאב ןעוועג ןַאד
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 עּפַאנק ,1906 ,ץרעמ ןעט17 ןופ ?סטרעוורָאפ , םעד ןיא
 ןַאהָאי דובכל ?עקיטרַא-טייפ ןעטנַאמרעד םעד ךָאנ רחַאי ייווצ
 : רעטרעוו יד גינייווניא ןוא ,ןעטסַאק-רעיורט ַא ךיא העז ,ן'טסָאמ
 ."טיוט טסָאמ ןַאהָאי,

 טלעגנירעגמורא ןעוועג טסָאמ זיא ןערהָאי עטגיצכַא יד ןיא
 .עשידיא ןוא עשטייד ,ןעטסיכרַאנַא ןופ םלוע ןעשביה ַא טימ
 ךיז םורַא רע טָאה ןעבעל ןייז ןופ רהֶאי עכילטע עטצעל יד ןיא
 גינייוו ןעבָאה ייז וליפא ןוא דעגנעהנָא עלעפייה ַא רָאנ טָאהעג
 םהיא וצ רעבָא ןעמ טָאה טקעּפסער .ןעביולג ןייז ןיא טביולנעג
 ,דיילטימ ןוא גנורעדנואווַאב ,טקעּפסער ,טַאהעג רעמיא

 ןעוועג זיא ,שנעמ-םרוטש רעזיד ,ןַאמ רעגידריווקרעמ רעזיד
 ,רניק א יו שרעדניק ןוא וויאַאנ ,דלימ

 -ענּפָארַא רימ ןעבָאה ,"טיוט זיא טסָאמ , רעטרעוו יד ייב
  טשימעג טכרופרהע טימ ּפעק יד ןעגיובעגנייא ןוא טיה יד ןעמונ
 -ןצסיױא טכייל טינ ןיא סע ןעכלעוו ,להימעג-תונמחר ַא טימ
 ,ןעקירד

* 2 * 

 -ניס ןָאטּפָא טימ ןערָאװעג טנאקאב ךיא ןיב רעמוז םענעי
 -ַאב טשרָאקַא םהיא טָאה "?גנַאשזד יהד, ןַאמָאר ןייז ,רעלק
 .יײטרַאּפ רעזנוא ןופ דילנטימ א ןעווענ זיא רע ,טכַאמעג טמהיר
 טציא .טנעקעג טינ ךילנעזרעּפ רעהירפ רעבָא םהיא בָאה ךיא
 -ערעטניא ןַא טָאהעג ןעבָאה ריס .טנעגענַאב ךיז רימ ןעבָאה
 יהד , ןענעװ ןעבירשעג ךָאנרעד בָאה ךיא .ךערּפשעג ןעטנַאס
 ןיא טקורדעג ,גנוצעזרעביא ןַא ןיא ,ןַאמָאר םעד ןוא ,"לגנָאשזד
 ."םטרעווראפ

2. 

 ."עקשטנעב

 ןָא ךימ טנַאמרעד 1907 ןופ טאלב "טטרעוודַאפ, א
 ,ן'עקשטנעב

 ,ֿפָאמ ןייא ,רהָאי םענעי ןופ .גנילהירפ ןיא ןעוועג זיא סָאד
 -נָאק ןעגנַאל ַא "ליעפ , ןיימ ןיא ךיא ןיפעג ,סיִפֶא ןיא גידנעמוק
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 ןעטוג ַא ןיא ןעבירשעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,ףירב ַא טימ ,טרעוו

 רעד .טפירשדנַאה רעשידנעלסיוא רעבָא רעטוג ַא ןיא ,שילגנע

 סע .בורק ַא רעניימ זיא רע יצ ןעסיוו טלָאװעג טָאה רעביירש

 -נַאגרַאפ עטלעבענרַאפ ַא ,עטייוו ַא םוא טלעדנַאהעג ךיז טָאה

 םרעוװו הרוש ַא סָאװ ןוא ,טריסערעטניארַאפ ועוו ךיא .טייהנעג

 + .רעפיפ סערעטניא רעד

 .ךיז ךיא גערפ --- ? עקשטנעב טינ סָאד זיא ---

 סָאד ןוא .ןיזָאק ַא ס'רעטָאֿפ ןיימ ןעוועג זיא עקשטנעב

 "רָאּפ ןיא ןעוועג זיא ,ןהעזעג םהיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטצעל

 ךָאנרעד .רהָאי ריפ-יירד ןופ דניק א ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,עזערב

 סעמומ ענייפ .טפיוטעג ךיז טָאה רע .ןעדנואוושראפ רע זיא

 ןוא ,ןעצכערק טימ ןוא ןעצפיז טימ ןעדייר םהיא ןעגעוו ןענעלפ

 ַא ןעגנעה ןעבילבעג ןיא רעמיא ףיוא תוללק טימ רעטָאפ ןיימ

 -עגסױרַא טָאה ןעקלָאװ םעד ןופ ןוא ,עילימַאפ רעד רעביא ןעקלָאװ

 טימ ןוא ןעקַאב עקכוּפ עשירפ טימ םינּפ רעגנוי רענהעש ַא טקוק

 ּםעד טימ םינּפ ןעגיזָאד םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .,ןעּפיל עלופ

 ,דנַאב ןעטשרע תעז) עקשטנעב ןעוועג זיא ןעמעלַא טימ ןעקלָאװ

 .(19-18 סעשזדייּפ

 ןעטלַאהרע בָאה ךיא סָאװ ,ףירב רעלופסינמייהעגנ רעד ,ָאי

 ןופ ןעװעג זיא 1907 ןיא סיִּפֶא "סטרעוורָאפ, םעד ןיא

 ."ןעקשטנעב,
 ןַאד סָאד ןיא רהֶאי גיצרעפ-ןוא-יירד ןופ ןיוש עטכישעג א

 .םעד ךרוד ןעמָאנ ןיימ טרעהרעד רע טָאה קרָאי וינ ןיא .,ןעוועג

 ןייק גנַאל ןיוש טָאה רע .שיפ עטליפעג עטכָאקענישירפ ןופ חיר

 .ןעגיוצעגוצ םהיא טָאה שיפ עשידיא יד ןוא ,ןהעזעג טינ ןעדיא

 ךיז טָאה סע ןוא ,ץעגרע ןואטיּפָא ,בוטש רענעי ןיא ןיירַא רע זיא

 טָאה יז .עזערבדָאּפ ןופ זיא עטסָאבעלַאב יד זַא ,טניײצענסױרַא

 ערהיא ןופ ןוא ,ןערָאװעג ןעריובעג ןעטרָאד ןיב ךיא זא ,טסואוועג

 ךיא זַא ,טנעכערעגסיוא עקשטנעב רעגילָאמַא רעד טָאה רעטרעוו

 ןיב ךיא סעמעוו ןוא ןיב ךיא רעוו םנה ,בורק ַא רענייז ןייז זומ
 ןייז ןופ ןיא רע .ןע'נובשח'נעמאזוצ טנעקעג טינ יונענ רע טָאה

 םידעפ עטלַא יד ןוא ,טדמערפענּפָא גידנעטשלָאפ ןעוועג החּפשמ

 | ,טרעטנַאלּפעגנעמאזוצ חומ ןייז ןיא ךיז ןעבָאה
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 ַא ןיא ,לָאמ ןייא ןוא ,טרעפטנעעג ףירב ןייז ףיוא בָאה ךיא
 םהיא ךיא בָאה ,סיפִא ןיא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו ,ןענרָאמחירפ
 רעוו ןענַאטשרַאפ ךיילנ בָאה ךיא .רימ ףיוא גידנעטרַאו ןענופעג

 -נָאז ןעננילק ןעק סע .ןעפָארטעג זיולב טינ בָאה ךיא .זיא סָאד

 .טנעקרעד םהיא בָאה ךיא :;טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,רַאברעד
 קסַאילב ַא רעבא .,טלַא רהֶאי ניצכעז רעביא ןעווענ ןיוש זיא רע

 -ּפשענּפָא ךיז טָאה רע יװ ,טלַאטשעג ןעגנוי ןעגילָאמַא ןייז ןופ

 .ןעבילברַאפ ןיא ,סינכעדעג רעשרעדניק רעד ןיא טלעג

 עמַאמ ןיימ יו זיא רימ ןענעוו טקנעדעג טָאה רע סָאװ ץלַא
 ,סיוש ן'פיוא ךיז ייב ןעטלַאה ךימ ןעטעבעג לָאמַא םהיא טָאה

 .ערעשטעוו יד ןעמענסיורא ןעוויוא םוצ ןעגנַאנעג זיא יז תעשב
 ןיימ ייב טָאה רע זַא ,טסואוורעד םהיא ןופ ךיז בָאה ךיא

 -נענעד ,זדיו ןיא .,רהָאי ַא רעביא טניואוועג ,בר םעד ,ןעדייז
 ענייז ןעביירשרעביא טנעלפ רע ןעוועג סָאד זיא ,דזעיוא רעגרוב
 ,ןעטּפירקסונַאמ יד זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ,םירובח
 ןענייז ,רעמלַא ןפיוא זנוא ייב ןעגיל ךָאנרעד ןענעלפ עכלעוו
 ,דנַאב ןעטשרע העז) טפירשדנַאה (ס'עקשטנעב) ןייז ןיא ןעוועג
 .(16 שזדייּפ

 ןעדנוטש עטצעל יד ןענופעג ןעדייז ןיימ ןעבעל ךיז טָאה רע

 -לעצנייא רַאּפ א ןעבענענרעביא רימ טָאה רע ןוא ,ןעבעל ןייז ןופ
 ,טיוט ןייז ןופ ןעטייה

 --- ,טלהעצרעד רע טָאה --- ,קנורט ַא ןעטעבעג טָאה רע ---
 ןופ .גיסע טימ רעסַאװ זָאלג ַא ןעבעגעג םהיא טָאה עבָאב רעייא

 עדנוטש ַא ןיא רעבָא ,רעסעב ?עסיבַא טלהיפענ ךיז רע טָאה םעד
 .ןעברָאטשעג רע זיא םורא

 -ןא-ףניפ .ננַאל ןעוועג ןיוש עקשטנעב זיא אקירעמַא ןיא
 .יימרא רענאקירעמַא רעד ןיא טנידענּפָא רע טָאה רהֶאי גיצנאווצ
 טָאה ךָאד .שנעמ רענעזעלַאב ,רעטנעגנילעטניא ןַא ןעוועג זיא רע
 -דלעפ) ןעשזדרַאס ַא ןופ גנַאר םעד זיב רָאנ טנידרעד ךיז רע

 ןעוועג זיא ,טרעלקרע טָאה רע יו ,ןופרעד עכַאזרוא יד .,(לעבעפ
 רע זיא יימרא רעד ןיא ןעטָארטעגנײרַא זיא רע תעשב סָאװ סָאד
 ,ךיציפֶא ףיוא ןעמַאזקע ןעטלַאה ןענעק ןִצ טלַא וצ ןעוועג ןיֹוש
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 -עג רע טָאה םעד ןופ ןוא ,עיטנעּפ ַא ןעמופַאב טָאה רע

 .ןעוועג טינ לָאמ ןייק רע זיא טארייהרַאפ .,טבעל

 בָאה ,םור רשינריופ ןייז ןיא טכוזַאב םחיא בָאה ךיא ןעוו

 ,רעכיב עשיזיוצנַארפ ןוא עשטייד ,עשילגנע ןענופעג ןעטרָאד ךיא

 .םוג ץנַאג טנעקעג ןעכַארּפש יירד יד טָאה רע

 -רַאפ ןעצנַאג ןיא טעמב רע טָאה שיאערבעה ןוא שידיא

 ןוא ,טנַאמרעד םינ רע טָאה טײהנעגנַאנרַאפ ןייז ןענעו ,ןעסענ

 םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע .טגערפעג טינ םחיא בָאה ךיא

 ,טרָאס םעד ןֹופ טקנוּפ ,ןעשנעמ ןעזָאלרעטקַארַאכ א ןופ קורדנייא

 ַא ןוא ?עבור עכילטע ןופ ףליה רעד טימ ,גנירג זיא סע ןעכלעוו

 .ןע'דמש'וצּפֶא ,םויטסָאק םעיינ

 "עג םהיא ךיא טלָאװ ,טבעלעג טלָאװ רעטָאפ ןיימ ןעוו

 ךיא סָאװ סָאד .ןעקשטנעב טנעגעגַאב בָאה ךיא זא ןעבירש

 ירַאפ טינ ןעגינעגרַאפ ןייק םחיא טלָאװ דמושמ ן'טימ ךימ העז

 -ערעטניא ןַא ןעוועג םהיא רַאפ רעבָא טלָאװ סעיינ יד .,טפַאש

 ,טיוט ןעװעג ןיוש זיא רעטָאפ ןיימ רעבָא ,גנושארעביא עטנַאס

 וצ ןעמעוו וצ טינ רַאגָאז ןיוש בָאה ךיא זא ,טקַאפ רעד ןוא

 ןיימ ןיא טָאה ,ן'עקשטנעב טימ שינעגעגנַאב ןיימ ןעגעוו ןעביירש

 ,טנעלע ןֹופ להיפעג ןעפראש ַא טיירפשראפ ןעצרַאה

 ךיא ?עטש ן'עקשטנעב טימ שינעגעגַאב רעטשרע ןיימ טניז

 זָאלג יד םהיא טינ עבָאב ןיימ יו ,רָאפ רעמיא ןעדייז ןיימ ךיז

 רימ רע זיא םעד ךרוד זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא .,גיסע טימ רעסַאװ

 .רעהירפ יו רעכילטייד ךס א ןערָאװעג
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 ."דרע רעד רעטנוא ןעּפָאלטנַא ןענייז 18 ךָאנ ןוא רע;

 "רַא ןַא רעביא טפירשרעביא ןַא ,1907 ,ראונַאי ןעט128 םעד

 ."דרע רעד רעטנוא ןעּפָאלטנַא ןענייז 15 ךָאנ ןוא רע, :לעקיט

 "רא ןיא ןַאמ ןעגנוי ַא ןופ דליב ַא ךיז טניפעג גנַאּפנָא םעד ייב

 עצנַאג ַא ןופ ביוהנֶא רעד זיא לעקיטרַא רעד רעדיילק רעטייב

 רעד ןעבירשעגפיוא "סטרעוורָאפ , ן'רַאפ טָאה ץַלַא סָאד .עהייר
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 -ימַאפ ןייז .םויטסָאק-רעטייברַא םעד טגָארט סָאװ ,ןַאמ רעגנוי

 טרעוו ןעמָאנ רעטשרע ןייז) שטיװָאניבַאר ןעוועג זיא ןעמָאנ ןעיל

 | ,(טנָאמרעד טינ

 ןענעוו ,ןעצפופ ערעדנַא יד ןוא שטיװָאניבַאר רעגיזָאד רעד

 -רַאפ ,ןערענָאיצולַאװער ןעװענ ןענייז ,טלהעצרעד רע ןעמעוו
 ןעטרָאד .ַאקוָאנַאמָאר ןעמָאנ ן'טימ ףרָאד ַא ןיא ,ריביס ןיא טקיש |

 .ןעטַאדלָאס טימ סיוטשנעמאזוצ ןעװַארב ַא טאהעג ייז ןעבָאה

 ייז ןעבָאה ; עמרוט ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -וט ַא ןעבָארנעגכרוד ,עהייר רעד ךָאנ גידנעטיײברַא ,זייווכעלסיב

 ,ןעפַאלטנַא ןוא ,?ענ

 עטיינשרַאפ א ףיוא .,ןעוועגנ סָאד זיא טכַאנ רעטניוו ַא ןיא
 -הנבל ןעלעה ַא ןופ טסירגַאב ,ןעמוקענסיורַא ייז ןענייז דלעפ
 | .ןייש

 ןייאוא-דנעזוט ןופ השעמ א יװ ךיז טזעל עטכישענ יד
 ףמאק-סטייהיירפ ןעשיסור םעד ןופ עירָאטסיה רעד ןיא  .טכַאנ
 ךעדָא ,"גנוריסַאּפ רעקסטוסַאי עטייווצ יד , סלַא טנַאקַאב יז זיא
 ,*סעצווָאנַאמָאר יד טימ חשעמ יד, סלַא

 פָאז ךיא עטיב א טימ ןעמוקעג רימ וצ זיא שטיװָאניבַאר
 ךילכעזטּפיוה --- ןעזעל םוצ רעכיב עשילגנע ןערידנעמַאקער םהיא
 ןעזיד ףיוא ,רוטארעטיל רענאקירעמא רעד ןופ קרעװו עטסעב יד
 -ערעטניאראפ ךימ טָאה רע .ןעראוועג טנאקאב רימ ןענייז טרַא
 -נהעוועג ,רימ וצ ןעמוקענפיורא לָאמ עכילטע זיא רע ןוא ,טריס
 ,טנעווְא ןיא ךיל

 ןעוועג ןענייז טנעה ענייז ןוא ,ןעזייא ייב טײברַאעג טָאה רע
 -ָאה רע טגעלפ גָאט ןעצנַאג ַא .טעדנואוודוצ ןוא טעילָאזַאמרַאפ
 ןיא רע .ןענרעל ןוא ןעזעל רע טגעלפ ןעדנעווַא יד ןיא ןוא ןעווער
 ןעמוק טנעלפ רע .טניואוועג ןעוועג טינ עצַארּפ עשיזיפ וצ
 רע טנעלפ ןעליו ןעקראטש ןייז טימס .רענעכָארבוצ ַא םייהַא
 ןיב רע טגעלפ ןעהור וצ טָאטשנא ןוא ,ןעמוקייב ץלַא רעבָא
 .ךוב א רעביא ןעציז טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 רימ רע טָאה --- אקירעמַא טימ ןערעוו טנַאקַאב ליוו ךיא ---
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 רהיא טימ ןוא ןעבעל ןעשימָאנָאקע רהיא טימ --- טרעלקרע

 .רוטלוק

 רע .שילגנע טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא

 יב יד ןוא ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא ןעזעלעג טָאה

 .לעטעצ א ףיױא טנעכערענסיוא םהיא בָאה ךיא סָאװ רעכ

 ַא יו רהעמ טינ ןעביילברַאפ וצ ָאד ןעוועג זיא קעווצ ןייז
 ןעטראד ןוא דנַאלסור ןייק ןערהעקוצמוא ךיז ךָאנרעד ;רהָאי

 ,ָאלא  .עיצולָאװער רעד ןיא ןעפראוואוצניירַא ךיז רעדיוו

 ןעװעג ךָאנ ןיא רע רעייט ןעװעג גָאט רעדעי םהיא ייב זיא

 ךיילג ;להוש לַאער יד טנידנעעג רע טָאה סעדא ןיא ,גנוי רהעז

 -נַאשז יד וצ ןעלאפעגניירַא ,קָאשזורק ַא ןיא גיטעט ןערָאװעג
 ןעו ,טציא .טקישרַאפ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,טנעה יד ןיא ןעראד

 םעד ןיא קירוצ ןעגיוצעג םהיא טָאה ,יירפ ןערָאװעג זיא רע

 .ףמַאק

 -רענָאיצולָאװער ּפיט רעדנַא ןַא ןעוועג ךיוא זנוא ייב זיא סע

 טימ טקוקעג אקירעמַא ףיוא טָאה סָאװ ַאזַא --- טנַארגנימיא

 טלָאװעג טינ וליפא ןעבעל רענַאקירעמַא םעד ןופ ןוא גנוטכַארַאפ

 װי ערעזנוא ןופ .טינ ךיוא גנונעוואב רעזנוא ןופ וליפא ,ןערעה

 טכַאמעג ןעטנַארגימיא עכלעזַא ןעבָאה ןעפמאק ערעייז ןוא סנאינ

 סע ןעוו ,גנוגעװַאב ַא ןעבָאה ןעק עדרעוו ַא רַאפ סָאװ .קזוח

 ...? ריביס ןייק ןוא ןעדַאקירַאב ןייק ָאטינ ןענייז

 ןוא םרעגנוהעגוצ טּפָא ,ןָאטעג טינ רָאנ טָאה ּפיט רעזיד

 -רַאפ טימ ןוא ןעננורעניארע ערענָאיצולַאװער טימ טקיװקעגנ ךיז

 -ייז סע .םזילַאיצַאס ןוא סנָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא יד ןעטכַא

 -עג רעבָא ,ייז ןעשיווצ ןעשנעמ עשיטַאּפמיס ענינייא ןעוועג ןענ

 .עשִיטַאּפמיסנוא נונ

 זייווכעלסיב .גנוקריוו רהיא טַאהעג ךילריטַאנ טָאה טייצ יד

 רענאקירעמַא רעד ןיא ןעגױצעגניירַא ךיז ייז ןופ עליפ זעכָאה

 ערעדנַא טימ ןעקוק וצ רהיא ףיוא ןעביוהעגנָא ןוא ,טייקכילקריוו

 | .ןעניוא

 טכַארטעב ףךיילג ןעבָאה סָאװ ,שטיװָאניבַאר יו עכלעזַא
 .גינעוו ןהעזעגנ ךיא בָאה ,ןעגיוא ערעטכינ ,ערהָאלק טימ אקירעמַא
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 .םַאנסיוא רענידריוקרעמ א ןעוועג רע זיא םיטרּפ ענינייא ןיא

 ,טנַאסערעטניא רהעז ןעוועגנ רימ ןיא רע
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 .אקירעמַא ןיא רעמוז ןעמשרע ןיימ ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 -עלעג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,1907 ,רעבמעצעד ןיא
 -גיניילק ענעי ןופ ענייא טריסַאּפ רימ טימ טָאה ,קנַארק ןעג

 טנעבייצרַאפ ןורכז ס'ןעשנעמ א ןיא ןעביילב עכלעוו ,ןעטייק

 .ןעבעל ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא עטרעווסגנוקרעמַאב יד ןעשיווצ
 ,"רעטסעווש,) סרױנ יד ןעמוקעגנירַא זיא רימ וצ ןעוו

 ןעועג לָאמַא ןיב ךיא זַא ,טנייצעגסױרַא ךיז טָאה ,(עקרעטראוו
 םעד ,1880 ןיא ןעװעג ןיא סָאד .,רעטָאפ רהיא טימ טנאקַאב

 רע .אקירעמא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ רעמוז ןעטשרע
 -ראפ אדנאנאּפָארּפ, םעד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועגנ ןַאד זיא
 סעדער עטשרע עניימ ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעכלעוו ייב ,"ןייא
 -ןוא-ףניפ --- ןַאד טניז .(109-104 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז)}

 -נַאנ ןיא טעמכ .ןהעזעג טינ םהיא ךיא בָאה --- רהָאי גיצנאווצ
 ,םהיא ןָא ןעסענרַאפ ןעצ

 ןופ טייוו ,טדָאטש עסיורנ ןייק טינ ןיא טניואוועג טָאה רע
 ,רימ ןופ סורג ַא ןעבירשעגנ םהיא טָאה רעטכָאט ןייז ,קראי וינ
 .ףירב ןעקיד ַא טכַארכעג רימ יז טָאה םורא געט עכילטע ןיא ןוא

 טנָאמרעד ךימ רע טָאה ,סורג ןיימ ףיוא ךילדניירפ נידנערעפטנע
 טירטס קלָאפָאס ףיוא ןעטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ עדער רעד ןָא
 -איצולַאװעד-שרעדניק יד ןיא סָאד .1880 ,רעמוז םענעי ןיא

 טימ רעטײברַא יד ןעפורעגנ בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עדער ערענ

 ןוא וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא ןהענ וצ קעה טימ ןוא סנעזייַא
 -כייר ערעייז טימ ןעצַאלַאּפ ערעייז ןערענָאילימ יד ייב ןעמענוצ
 רענילָאמַא ןייס .,(*108 שזדַײּפ ,דנַאב ןעטייווצ העז) רעמיט

 -רעוו יד ץַאלּפ ןעזיד ףיוא ךיז ןעניפעג דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא (*
 רהיא ןָא טרענוארע ךימ רע טָאה רעטעּפש רהָאי גוסיורד טימ, :רעט

 טפרָאדעב טָאה סע .תועט ַא זיא סָאד ."ףירב ַא ךרוד (עדער ןיימ)
 ,"רעטעמש רהָאו גיצנָאװצ-ןוא-ףניפ טימ , + ןהעמש
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 -ער יד טָאה רע ,ןורכז ןעכילנהעוועגנוא ןַא טָאה עסָאנעג-ןייארַאפ
 וצ ףירב ןייז ןיא ,טציא ןוא .,ףוס ן'זיב ביוהנֶא ןופ טקנעדעג עד
 ,טייהלעצנייא רעדעי טימ ןעבעגענרעביא רהיא רע טָאה ,רימ

 -ַאק ןיימ ךָאנ טנלָאפ רע זַא ,ןעבירשענ רע טָאה ייברעד
 טינ ןיב ךיא סָאװ רַאפ ,"בָאנ, ַא ןעבעגעג רימ טָאה ןוא ערעיר
 ןוא ,ןעלַאעריא ?עשיטסיכרַאנַא, ענילָאמא עניימ יירט ןעבילבעג
 ןײלא רע .רענַאל ןעשיטסילַאיצַאס םעד וצ ןעגנַאנעגרעביא ןיב
 טיול ןעסייהענ סע טָאה ױזַא --- יירט ןעלַאעדיא עגיזָאד יד זיא
 .ףירב ןייז

 טנעריזערּפ א זיא רע זַא ,ןערָאװעג רהָאוװעג ךיא ןיב רעטעּפש
 -רע רעבָא ךיז בָאה ךיא .טכַאלוצ ךיז בָאה ךיא .להוש ַא ןיפ
 עשיטסידנוב עלַא טנַאה רעטיירב ַא טיפס טפלעה רע זַא ,טנידנוק
 ,טרָאטש ןייז ןיא ןעמוק סָאװ רענדער עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ןוא
 טסכעה א .טמיטשעג שיטסיכרַאנַא ךילקריוו רע זיא ןיילַא זַא ןוא

 סעכילגעמ סעֶלַא טוט רע ןוא ,רע זיא שנעמ רעטונג ןוא רעכילרע

 .ננונעװַאב רענעטירשענטרָאפ רעדעי רַאפ

 טייקבילדניירפ ,טייקגיבעגכָאנ ןופ רע זיא טנעדיזערּפ-להוש ַא
 ןופ טַאטלוזער סלַא ןוא ,םינכש ענייז טימ טפַאשרעדירב-טוג ןוא
 רע ןעוו .,םורַא םהיא טלעגניר סָאװ ןעבעל ןעגילייווננַאל םעד
 רהָאי 28 יד ןיא ךיז רע טלָאװ ,קרָאי וינ ןיא טניואוועג טלָאװ
 ןופ ןעעדיא עשיטסיכרַאנַא ענייז ןענייז רעבָא ױזַא .טרעדנעעג
 .ןערָאװעג טרעװילנרַאֿפ םהיא ןיא 2
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 ,טעצָארּפ אָאהֿט רעד

 טכָאקעג ךילבעטשכוב דנַאל סָאד טָאה 1907 ןופ גנַאֿפנָא ןיא
 -כישענ רעד טימ טָאה ךילטנענייא ,סעצָארּפ ָאָאהט םעד טימ

 . ,רחָאי ןהעצפופ ייב ןערעדור וצ ךיז טרעהעגּפוא טינ עט

 עקסרענַאילימ עטנאקאב ַא ןופ ןהיז רעד ןעוועג זיא ָאָאהט
 רענהעש א ןיא טבילעננייא ךיז טָאה רע .גרובסטיּפ ןיא החּפשמ

 םהיא טָאה יז .טיבסענ ןילעווע ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ רעמירָא

 טייהוו דרָאפנעטס טקעטיכרַא רעטמהירַאב רעד זַא ,ט?העצרעד
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 רהיא טרעטשעג טינ ן'אָאהט טָאה סָאד .טעדנעשעג רהיא טָאה
 "רע ןע'טייהוו רע טָאה הנותח ןייז ךָאנ רעבָא .ןעטַארייה וצ

 : | : ,טעדרָאמ

 ענעדיישרַאפ ןעמוקענרָאפ ןענייז סעצָארּפ דרָאמ םעֶד ףיוא
 ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ןופ עגינייא ,סענעצס עלענָאיצַאסנעס
 סערעטניא םעד טושּפ -- עגינייא ןוא סערעטניא ןעשינָאלָאביסּפ

 וקָארּפ) ינרױטַא טקירטסיד רעד) .?טכורֿפ ענעטָאברַאפ , ןוֿפ
 -לעוו ייב ,ןענַארפ ,ליּפשייב םוצ ,טלעטשעג ןע'ןילעווע טָאה (רָאר
 "עג םעד ןעזָאלרַאפ ןעמַאד עלַא ןעסייה טזומענ טָאה ןעמ עכ
 -ַאב יד טכַארבעג ןעבָאה ןעטַאקָאװדַא ס'אָאהט ,(לַאזיסטכיר
 םעד זיא רע זַא ןעזייװַאב וצ ןעטרעּפסקע-ןעװרענ עטסטמהיר
 ייז ןיפ רענייא) .ןיזנהַאו ןופ לַאפנָא ןַא ןיא ןעגנַאגַאב דרָאמ
 -ךרַאמ, קורדסיוא םעד טכיורבעג ןענָאז-תודע ןייז ןיא טָאה
 ןייז יװ םעד ךָאנ ,גנוגערפיוא ןופ זַא ,טסייה סָאד -- "םרוטש
 ן'אָאהט ייב זיא ,עטכישענ רהחיא טלהעצרעד םהיא טָאה ןילעווע
 -רַאפ ךיילנ לעטרעװ רעד זיא ;ךרַאמ ןיא םרוטש ַא ןערָאװעג
 רעד (.סַאּפש ַא סלַא אקירעמַא ץנַאג רעביא ןערָאװעג טיירּפש
 רעד .ןעטרעּפסקע טכארבעג ךיוא טָאה טייז ןייז ןופ רָארוקָארּפ

 טרעלקרע ןעטנידלושַאב םעד טָאה ירושזד יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס

  (*גיניזנהַאו

 בָאה ןוא ,ךילנעזרעּפ טניואווענייב סעצָארּפ םעד בָאה ךיא

 - .םהיא ןעגעוו עקירדנייא עניימ ןעבירשעג "סטרעוװרָאפ , ןיא

 ןופ .זיוהלודילַאנימירק ַא ןוא טרַאּפשרַאפ ן'אָאהט טָאה ןעמ (*
 ךָאנרעד רעבָא םהוא טָאה ןעמ .ןעפָאלטנַא רעטעּפש רע זיא ןעטרָאד
 ןווש זיא רע זַא גידנע'הנעט ,סעצָארּפ ַא ןעגנַאפעגנָא רע טָאה ןַאד .טּפָאכעג
 .םג ַא ןעגָארקעג םהוא ןופ ןילעווע טָאה לייוורעד .טנוזעג גודנעטשלָאּפ

 ,טפַאשרַאפ רהיא טָאה עטכישעג עצנַאג יד סָאװ טנעמזייטרעװדַא םעד
 -רַָאפ ךיוא זיא סע .ןירעצנעט סלַא ערעירַאק ַא רַאפ טצונעגסווא יז טָאה
 .ענעזעוועג ןייז טגַאזטנע ךיז טָאה אָאהט .סעצָארּפיטלעג ַא ןעמוקעג
 .םהוא ןופ טםונ ווא דנוק רהוא זַא גידנערחעלקרע ,ןעצימש וצ וורפ

 ןעגווצעג ךיז טָאה זיוהלוד ןופ גנואוירפַאב רַאפ ףמַאק רענעגיוא ןייז
 : ' / ,טכוורגרעד ליצ ןייז רע טָאה ךילדנע .והָאי עכילטע

 גע
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 .ןַאטלע אשימ -- .שטיױװַארב --- .ַאוַאקסוזעשזרַאסימַאק

 עניטכיוו טַאהעג רעדיוו רימ ןעבָאה 1908 ןופ ביֹוהנֶא ןיא
 זנוא וצ ןזיא לָאמ ןעזיד .טלעוװ-רעטַאעט ס'דנַאלסור ןופ טסעג

 .עּפורט רהיא טימ ַאיַאקסװעשזרַאסימָאק עטמהירַאב יד ןעמוקעג

 ַא טכַאמעג ךיוא ןנוא ייב טָאה ןעֶליּבש רעשיטסילַאער רעייז

 ,קורדנייא ןעפיט

 ,שטיװַארב ןעפורעגסיורַא טָאה גנורעטסייגאב עטסמירַאװ יד

 זַא ,בױלג ךיא .עּפורט רעד ןופ רָאיטקַא רעטסניטכיוו רעד

 ,"רעייפ ןעכילטעג , רהעמ טימ ,רעלענינירא ןעוועג זיא וועינעלרא

 ןוא טייקכילריטַאנ רעבָא טפערטאבנַא סָאװ .סָאד טפור ןעמ יו

 .רעכעה ןענַאטשעג שטיװַארב זיא ,טייקגיד'תמא עשירעלטסניק

 רעגנוי רעד ןעזיוַאב ךיז טָאה רעטעּפש ןעטַאנָאמ עכילטע

 ."ענ ןיוש רע זיא אפָארייא ןיא ,ןַאמלע ַאשימ רעליּפש-לעריפ

 ,זנוא ייב ָאד םרעהעג םהיא ןעבָאה ריס ןעוו .,טמהירַאב ןעוו

 ,רָארופ ַא טכַאמענ ךילבעטשכוב רע טָאה

 ןיימ ןיא ךיא בָאה ,טרעצנָאק ןעטשרע ןייז ייב גידנעציז

 טימ ןעדנוברַאפ גידנעליוו-טינ טנַאלַאט ןערעייהעגנוא ןייז חומ

 ךָאנ ןַאד ןענייז עכלעוו ,ןעמָארנָאּפ עבילקערש יד ןָא ןעגנורעניארע

 ױזַא זא ,טקַאפ רעד .,ןורכז ןעשידיא םעד ןיא שירפ ױזַא ןעוועג

 ךיז טָאה ,לענניא ןעשידיא ןעזיד ןערידָאלּפַא ןעזומ ןעטסירק ?יפ

 יד רַאפ חמקנ ןימ ַא סלַא טלעטשענרָאפ טנעמַאמ םענעי ןיא רימ

 ,סיוא ןעהעטש רעדניק עשידיא סָאװ ןעגנורעדינרע ןוא תוחיצר

 -רַא ןיימ ןיא טקירדעגסיױא קנאדעג ןעניזָאד םעד בָאה ךיא

 .טרעצנַאק ןעטשרע ס'ןאמלע ןענעוו לעקיט

 -ַאמ טנאקאב ןיא ןעפלַאהעגטימ ליפ טָאה "סטרעוורַאפ , רעד

 .טנַאלַאט ס'ןַאמלע טימ םלוע םעד ןעכ

 טָאה יױזַא ןוא .טסילַאבמיצ םירפא ןעמוקעג זיא רעטעּפש

 -ַאקיזומ ןופ םָארטש רעגידריווקרעמ רעד ןעביוהעגנָא סָאד ךיז

 עזיד ןופ עלַא טעמכ ןוא ,אקירעמַא ןייק ןעטנַאלַאט-טלעװ עשיל
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 -נוא ,ןעדיא ןענייז ןעטסינַאיּפ ןוא רעליּפש-?רעדיפ םינואג עגנוי
 ! ןעיצילַאג רעדָא ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ רעדניק עשידיא ערעז

: 
 - ,סאװיּפס .רד ןופ ףירב רעגירעיורט ַא

 ןופ ףירב א ןעמוקַאב ךיא בָאה ,1909 ,רַאונַאי ןעטפ םעד
 -ענ ןערהָאי עליפ ןופ ןיוש ןַאד טָאה רעכלעוו ,קַאוויּפס םייח .רד
 -עננָא ךיז טָאה ףירב רעד (* ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד ןיא טניואוו
 רענירהעי-גנַאפ רעזנוא ןענעװ רעטרעוװו עמירַאװ טימ ןעגנַאפ
 ,טפַאשדניירפ

 .141 ןוא 140 ,41 ,40 סעשודויּפ ,דנַאב ןעטויווצ העז (*
 -ַא:ַאב עטשרע יד רָאנ --- ,גינויוו טנוואוועג רע טָאה קרָאו ןונ ןוא

 ןעפורעג ךיז טָאה רע .אקירעמַא ןיא רעמוז ןעטשרע רעזנוא ןופ ןעט
 ןעמָאנ ןייז רע טָאה ,רעבָא ךָאנרעד ; םויה רעד ןיא יוװ ,יקסווָאקַאוװויּפס
 יַאב טנעהָאנ ןערָאװעג ךיולג ןעניוז רומ ."קַאװוּפס, ףווא טרעדנעעג
 -רַאעג רע טָאה ךָאנרעד ./וד , ןעגָאז ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןוא טעדנוירפ
 ךיז רע טָאה ךילדנע .ןיעמ ,סללָאפ ןָאבסול ןיא קירבַאפ ַא ףיוא טייב
 ןוא רָאטקָאד ףיוא טרידוטשעגסווא טָאה רע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב
 וד ןוא .טַארייהעג רע טָאה ןעטרָאד .עיסעּפָארּפ ןייז טריציטקַארּפ
 -עטווברַא; רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןערהָאי עמ0
 געלפ ,סרושטקעל ףיוא עיפלעדשליפ ןייק ןעמוק טּפָא געלפ ןוא "גנוטווצ
 ךיז רע טָאה רעטעפש .זווה ןוא םהוא ווב ןעלעטשּפָא רעמוא ךיז ךוא
 -נורג יד ןופ רענויא ןעוועג זוא רע ואוו ,רעוונעד ןייק ןעבילקעגרעבירַא
 טגעלפ רע .עגוטכיזדנוװש ראפ םוירָאטַאנַאס רעוונעד םעד ןופ רעד
 רומ ןעגעלפ ענייז ןעטיזיוו עזיד ףיוא ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוק טפָא
 -רַאטימ א ןעוועג רע זיא רהָאי עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיש .ןהעז ךיז
 -עמ רעביא ןעלקיטרַא ןעקורד טגעלפ רע ואוו ,"טטרעוורָאפ, ןוא רעטייב
 ןעוועג םהיא ייב רעבָא זיא סָאד .ןעדנַאטשנעגעג ערעדנַא ןוא עשיניצוד
 ,םוירָאטַאנַאס םעד ןיא ןעגעלעג זוא סערעטנוא טּפווה ןיוז .ךַאזיויב ַא
 .ןעטייקגוטעט עש'להק ןוא ןוא טפַאשנעסיוװ רעשינוצידעמ רעד ןיא

 ןערוגיפ עטסנהעש ןוא עטטטנעגנומָארּפ וד ןופ רענויא ןעוועג ןוא רע
 -לעבָאנ ןוא עטסשיטַאּפמוס ערהוא ןופ רענווא ,עיצַארגומוא רעזנוא ןוא
 -םווא םעד ןופ ןיו ןע'תמא םעד ןיא המשנ ענרעדליג ַא טימ שנעמ ַא ,עטס
 ןעוועג זיא ןעבעל ןעגוטסווג ןויז ןוא ךירטש רעטס'טלוב רעד .קורד
 גורנעטש םהיא ןוא זיא עכלעוו ,עביל ַא ,קלָאפ ןעשודיא םוצ עביל ןייז

 .:ןעסקאוועג |
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 ףיוא ןעבָאה תורוש עטשרע יד ןופ ןָאט ןוא טלַאהניא רעד

 גנולצולּפ סעפע סָאװ ,קורדנייא ןערַאברעדנָאז ַא טכַאמענ רימ

 ? ןעגנורענירע עלאטנעמיטנעס עכלעזַא

 .הרושב רעכילהערפ ןייק טינ וצ תמדקה ַא ןעוועג זיא סע

 ,קַאַאסיא ,רעדורב ןיימ זַא ,ןענַאטשעג ףירב םעד ןיא זיא רעטייוו

 ,109-108 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטשרע העז) .ןעברָאטשעג זיא

 ,דנַאב ןעמירד ןוא ,109 שזדייּפ ,דנאב ןעטייווצ ;44/ ןא 6

 .(412 ןוא 272-268 סעשזדייּפ

 ןערָאװעג קנַארק רעהירפ יירד רהָאי ַא טימ זיא קַאאסיא

 רעניטעט ,רעשיגרענע ןַא ןעוועג רעבָא זיא רע .ןעננופ יד ףיוא

 "עט ןייז טצעזענטרָאפ טָאה רע ןוא שנעמ רעגיטסול-סנעבעֿפ ןוא

 רהַאפעג יד זיב ,טנוזעג ןעכַאװש ןייז גידנעניסעלכַאנרַאפ ,טייקגיט

 יורפ ןייז טימ ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ןַאד .טייוו וצ קעװַא זיא

 םוירָאטַאנַאס םעד ןיא .רעוונעד ןייק ןהוז ןעגירהעי-יירד ןוא

 יַאּפ ןייק רע זיא ,המשנ יד ןעוועג זיא קַאװיּפס .רד ןעכלעוו ןופ

 ךיז רע טגעלפ ןע'קַאװיּפס ,רד טימ .ןעוועג טינ לָאמ ןייק טנעיצ

 .טפֶא רהעז ןהעז רעמָא

 -ןעגנול ןעמוקַאב רע טָאה ,ננולהיקראפ ַא ןופ טַאטלוזער סא

 .ןערָאלרַאפ םהיא ןעבָאה רימ ןוא גנודניצטנע

 רעטסעווש ןייק ןוא ,רעדורב רעניצנייא ןיימ ןעוועג זיא רע

 -סיוא טכייל טינ רימ ןיא סע .טאהעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה

 ןעכלעוו ,גנולפייווצרַאפ ןוא ץרעמש ןופ ?היפעג םעד ןעקירדוצ

 ןייז ץוח ַא .ןעפורענסױרַא רימ ןיא טָאה ףירב ס'קַאוװיּפס .רד

 .איווליס ,רעטכָאט ַא ןעבילבענ םהיא ןופ זיא ,לעונאמע ןהוז

 "וקעג ,יננע ,ןירעגעווש ןיימ זיא ,רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ

 איווליס עקניניילק יד ,םימותי ייווצ יד טימ רעוונעד ןופ ןעמ

 .טנעה יד ףיוא יבייב א ךָאנ
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 .ןידרָאג בקעי ןופ טיוט רעד

 ףיוא ,1909 ,ינוי ןעט11 םעד ןופ "סטרעוורָאּפ , םעד ןיא

 -רעוו יד ךיז ןעניפעג ,םַאר-רעיורט ַא ןיא ,שזדייּפ רעטשרע רעד

 רעטמירַאב רעד, : םעד רעטנוא ןוא ,"טיוט ןידרָאג בקעיא :רעט
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 ןופ דֹנעווֶא ןעטלענ ףלעווצ ךָאנ בלַאה ןעברַאטשעג גרוטַאמַארד

 ,"רעסנַאק ןופ טַאטלוזער סְלַא ןעננול יד ןיא ץרוטש-טולב ַא

 -סנָאיצקַאדער א ךיז טניפעג שזדייּפ רעבלעז רעד היוא
 טרעוו סע ואוו ,סמולָאק ייווצ ףיוא (רימ ןופ ןעבירשעג) ?לעקיטרַא
 ןוא רעיורט ןופ ןָאט ַא ןיא םענעברָאטשעג םעד ןעגעו טדערעג
 .טקעּפסער

 "ירשענטרַאפ רעד טימ גנודניברַאפ ןייז טנַאמרעד טרעוו סע
 -עוואב רעטייברא רעד טימ ןוא עיצַארנימיא רעד ןופ לייט רענעט
 ענהיב רעד ךרוד טָאה רע זַא ןעזיוועגנָא טרעו סע ןוא ; גנוג
 ןעסערעטניא יד ןיא ןוא טירשטרָאפ ןוא טכיל רַאפ, טיײברַאעג
 ,?ןעסַאמ עשידיא יד ןופ

 -ענ טָאה ןידרָאנ זַא ,קנאדעג רעד טקירדעגסיוא זיא רעטייוו
 רע ןזַא ,טסייה סָאד ןוא ,ץנענילעטניא רעשיסור רעד וצ טרעה
 טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןופ ואוו ,טלעוו ַאזַא וצ טגנַאלַאב טָאה

 רעד ןופ ןעסערעטניא ערעפעב יד רַאפ טסניד טרעדָאפעג טרעוו
 רעניטסייג רעד ןיא ןערָאװעג ןעניוצרע זיא רע, זַא ; טייחשנעמ
 ,סיקסוועשינרעשט יד ןוא סווָאבוילָארבָאד יד ןופ ערעפסָאמטַא
 טעמריוװעג טינ טנַאלַאט ןייז טָאה סָאװ רעביירש ַא עכלעוו ייב

 -ָאמראד ַא סלַא טמַאדרַאפ ןעוועג זיא ,גנונעװַאב-טייהיירפ רעד

 טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד וצ רעטעררַאפ ַא סלַא ,קינדעי

 ,טעװעדַאהענסױא ןעטפערק ענייז םהיא ןיא

 טָאה ,ןעלהיפעג עזיד טימ טָא ,סעיצידַארט עזיד טימ טָא,

 רעטאעט רעשידיא רעד ןיא ץַאלּפ ןייז ןעמונרַאפ ןידרָאנ בקעי

 ."טלעוו

 ןיא ןידרָאנ בקעי ןַא ,?עקיטרַא רעד טלהעצרעד רעטייוו
 סָאװ עּפורג רעד ןופ דניירפ עטסטנעהָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג
 -אנָאמ עטשרע יד ןיא זַא ןוא ,"סטרעװורָאפ , םעד טעדנירגענ טָאה
 ַא ןעװעג רע זיא ץנעטסיזקע "ס'סטרעװרָאפ, םעד ןופ ןעט
 ,עיצקַאדער רעזנוא ןיא רעטייברַאטימ רענידנעטש

 םעד ןערהע ֹוצ ףור ַא טימ ןעסָאלשעג טרעוו לעקיטרַא רעד
 וצ ןהעג ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא םענעברָאטשעג םעד ןופ ןעקנעדנא
 ,רבק ן'פיוא ןעמולב ןעגנערב ןוא היול רעד
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 ףיֹוא ,טָאה היול רעד ןופ גָאט םעד ןיא ?עקיטרַא-טייל םעד

 -עג-שיטעֶאּפ ,רענהעש א .ןיסעיל .א ןעבירשעגנפיוא ,עטיב ןיימ

 םעד ןופ ןָא טגנַאפ רעביירש רעד .ןעוועג סָאד זיא דּפסה רעטמיטש

 טָאה רע ןעו ,טכַאמענ םחיא ףיוא טָאה ןידרָאנ סָאװ סורדנייא

 "רָאפ , ןופ עיצקאדער רעד ןיא --- לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעזעג םהיא

 : רעהירפ הלעווצ רהָאי ַא טימ --- "סטרעוו

 ַא רַאפ סָאװ -- רע טגָאז -- !םינּפ תרדה א ראפ סָאװ,

 סע .קורדנייא רעדנעקיצטנע ןא !רַאלּפמעזקע רעשידיא רענייפ

 ןעקוק טלָאװענ רָאנ ךיז טָאה סע .ןעדייר טלָאװעג טינ ךיז טָאה

 ,םהיא ףיוא
 סָאװ קורדנייא רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד ןוא,

 .טיוט ןייז ןופ טכירכַאנ רעד ייב ץרַאה סָאד טשטעווקעגפיוא טָאה

 רעדנעזיוט עגילדנהעצ יד ןופ עליפ ןעלהיפ ךיוא ןעלעוו סָאד ןוא

 עכילקערש יד סָאװ עטצעל סָאד ןעטיײלנַאב טנייה ןעלעוו ייז ןעוו

 .ןידרָאנ בקעי ןענילָאמַא םעד ןופ ןעזָאלעגרעביא טָאה טייהקנַארק

 םענייפ ןעזיד ,םינּפ תרדה ןעזיד ןהעז טינ רהעמ ןיוש טעװ ןעמ

 ! רהעמ טינ לָאמ ןייס --- רַאלּפמעזקע ןעשידיא

 עזיד לָאמַא ךָאנ סינכעדעג ןיא ןעבעלפיוא ךיז טליוו סע ןוא,

 "רַאפ ,עטוג יד טימ ןוא ןערעטש ןעסיורג ן'טימ רוניפ עניזיר

 טניײשעגסױרַא טָאה סע ןעכלעוו ןופ םינּפ ןעזיד ,ןעגיוא עטכַארט

 עכייר ַא ןוא עטיירב ַא ךיוא רעבָא עדנעשרעה ַא ןוא עצלַאטש ַא

 .סינכעדעג ןיא ןעסערּפנייא סע ךיז טליוו ףיט-ףיט ןוא ,רוטַאנ

 .סעסיורג טעטרַאװרע רעמיא ןעמ טָאה ןע'ןידרָאנ בקעי ןופ ,

 רע ןוא .ןעטרַאװרע טנעקעג טינ םהיא ןופ ןעמ טָאה שרעדנַא ןוא
 ןעועג רעבָא זיא רע .טעטרַאװרע ךיז ןופ ךיוא סע טָאה ןיילַא
 ןעפַאש ןייז ןיא ייס ןוא ,ןעבעל ןייז ןיא ייס --- רעקיטנַאמָאר ַא
 ןייז ןיא סעליפ ךיז טרעלקרע טימרעד ןוא ,רעקיטנַאמָאר ַא
 ."לאוקיש ן'טימ ענייז עסינדנעטשרַאפסימ עליפ --- ערעירַאק

 ףלעווצ טימ , טייצ יד רעדיוו ןיסעיל טנַאמרעד סולש םוצ

 -ךָאפ , ןעטנַאסערעטניא טסכעה ןעטשרע םעד ןיא ,קירוצ רהָאי
 טימ טייז ייב טייז טייברַאעג ןענָאה ריס ןעוו ,דָאירעּפ "סטרעוו
 :רעיױרט ןיא ךיז גידנעניוב, :סיוא טפור רע ןוא "ןע'ןידרָאנ
 "! רבח רערעייט ,הֶא ,ןעקנעדנא ןייד ערהע
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 רהָאי ןעבלַאהרעדנַא טימ ןעברָאטשעג זיא ןעדַאפדלָאג

 ,1908 ,ראונַאי ןעט9 םעד --- רעהירפ
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 רעטַאעט רעשידיא רעד -- .אקירעמַא ןיא יקסנימאק לחר
 .אקירעמַא ןיא ןוא דנַאלסור ןיא

 ןעט14 םעד ,ןידרָאג םקעי ןופ טיוט םעד ךָאנ טַאנָאמ ייווצ
 יד ,יקסנימַאק לחר ןעמוקעננָא סרָאי וינ ןיא זיא ,1909 ,טסוגיוא

 -עג טָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןיטסיטרַא עשידיא עטמירַאב
 טפַארק עטסניטכיוו יד ןעוועג זיא יז .ןעסעיּפ ענייז ןיא טליּפש
 ןוא ,םייה רעטְלַא רעזנוא ןופ טלעוו רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא

 -- ענהיב רעד ףיוא ןהעז וצ רהיא נירעניינ ןעוועג ןיב ךיא
 ,דנַאלסור ןיא שידיא ףיוא טליּפש ןעמ יו ןהעז וצ גירעניינ

 "יוטנע ךיז טָאה אקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעזנוא

 ."ןלפנייא רענַאקירעמַא רעטנוא ,טקערידניא רעדָא טקעריד ,טלעק

 רענירעדינ ןענַאטשעג ןיא רעטַאעט רענַאקירעמַא רעד זא .,ןעפ
 -ָאט .טוג ץנאנ טסואווענ ךיא בָאה סָאד --- רעשיפור רעד יו
 -רא טלָאװ ,םעד ןענעוו לעפייווצ א ןעוועג רימ ייב טלָאװ רעמ
 רהיא טימ איאקסוועשזרַאסימאק ןוא עּפורט ןייז טימ וועינעל
 טימ רעבָא ןיא יװ .ךיור ַא יו ןעבירטוצ לעפייווצ םעד עּפורט

 ,ענליוו ,עשראוו ןיא ןעליּפש סָאװ ןעפורט רעטַאעט עשידיא יד

 .יװ רעגירעדינ רעדָא רעכעה ייז ןעהעטש ? סעדא רעדָא וועיק

 רעד ןופ גנוקריוו יד ןעליּפש רעייז ןיא ךיז טלהיפ ? ערעזנוא

 ? ענהיב רעשיליוּפ ןוא רעשיסור

 עג יז טָאה ,ףיש ןופ ּפָארַא זיא יקסנימאק םַאדַאמ ןעוו

 "ייה יד ןעכלעוו ןיא ,ךירטש ַא טימ טייקמאזקרעמפיוא ןעגיוצ

 ןיא יז .אקירעמא ןיא יו שרעדנַא ןענייז ןענירעליּפשיוש עשימ

 טינ רָאנ ,עמסָאבעלַאב ַא יו -- טדיילקעגנ ךַאפנייא רהעז ןעוועג

 .זנוא ייב ָאד ךיז טצוּפ עסירטקַא עשידיא א יוװ

 ןעמוקעגרָאפ זיא טירטסױרַא רעטשרע ס'יקסנימַאק םאדאמ
 ןיא ,טסונוא ןעט27 םעד ,טכַאניוצדגָאטיירפ רעטַאעט אילַאהט ןיא
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 דוד טימ טליּפשעג טָאה יז .,?ַאטַאנָאס רעציירק , ס'ןידרָאג

 .ן'רעלסעק

 -נוז ןופ "סטרעוורָאפ , םעד ןיא ןענישרע זיא קיטירק ןיימ

 םַאדַאמ, :טפירשרעביא רעד רעטנוא ,ןעט29 םעד טסוניױא ,גָאט
 -רַאפ ייווצ -- ?ַאטַאנָאס רעציירק, ס'ןידרָאנ ןיא יקסנימַאק

 ."עניה יד ןוא עשיאעּפָארייא יד --- ןעלוש-רעטַאעט ענעדייש

 עדנעגלָאפ יד ןיא ךיז טניפענ לעקיטרַא םעד ןופ רקיע רעד

 ; םהיא ןופ גוצסיוא ןַא ןענייז עכלעוו ,תורוש
 ,עלָאר עזיד טליּפש ("ןרעטש,) "רַאטס , ַא ערעזנוא ןעוו,

 יז .םראיל ןהֶא ןהעגקעװַא טינ ךיוא סענעצס עליטש יד יז טזָאל

 טרָאװ םעד ןעמ ףרַאד עלאר רעד טיול ואוו ,"שיטאמַארד , טיירש

 } ןעקילב ?עשיטַאמַארד ךיוה , טפראו יז ; ןעסַאלעג ןעדיירסיוא
 רעד וצ ןעמוקוצ ןעלָאז ןערָאיטקַא ערעדנַא יד זַא וצ טינ טזָאל יז

 .םלוע רעטַאעט םעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא

 ךעלציּפש ןוא ןעצנוק) "דיירט רַאטס יד ווא סקירט , עזיד ,

 .טנאקאב טינ ןיקסנימַאק םַאדַאמ ןענייז (ךַאפ-"רַאטס, םעד ןופ
 -םיוא ןוא טייקכילרע רעשיטסיטרַא רעד טימ טליּפשעג טָאה יז

 ןאוו ,ןעטרָאד .לוש רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד ןופ טייקניטכיר

 ; ליטש ןעסעזעג יז זיא ,ליטש ןעציז לָאז יז זַא ,טרעדָאפ עלָאר יד

 -סיה ןהֶא ןענייוו רעדָא ןעדייר וצ ןעמוקענסיוא זיא רהיא ואוו
 ,םלוע םענעי טשיוטנע טָאה סָאד .ןָאטעג ױזַא יז טָאה ,עקירעט

 עשיטַאמַארדָאלעמ ןערעה וצ טונימ עדעי טניואוועג זיא רעכלעוו

 .ןעדלַאװעג

 -ַאב ךיז ןעבָאה ענהיב רעד ףיוא ןערָאיטקַא ערעדנַא יד ןוא,
 -נעגעלעג , ערהיא ךרוד טזָאל "ענירנ, יד סָאװ םעד טימ טצונ

 זַא ,"טעװעדרַאמענ  ךיז ױזַא ,ןעירשעג ױזַא ןעבָאה ייז ,?ןעטייה
 -נייא ןענייז ןעטנעמָאמ עטסנעש ס'יקסנימאק םאדאמ ןופ ענינייא
 ."רעדליּפעגנ לָאה-קיזומ ןופ םי ַא ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעד ךאפ

 ךיא גָאז -- ?טנַאלַאט ן'תמא ןַא טָאה יקסנימַאק םַאדַאפ ,

 ךייא יז טננירד ,טנעמָאמ ןעשיטַאמַארד א טָאה יז ןעוו .רעטייוו
 ייב ךיז ןעסייר רעטרעוװו יד .רעטיצ ןעשיטעטסע ןַא טימ ךרוד
 טינ ,רעטכע ןַא טימ ,רענייטש ןעכילריטַאנ ַא ףיוא סױרַא רהיא
 ,ןעניד'תמא ןַא ףיוא ןעמוק ןערערט יד .,טייקמירַאװ רעטפָאלבענ
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 ןענייו ןעכַאמ טינ ךייא ןעק רענייק .ןפוא ןעטריצירבַאפ טינ
 רעציירק, ןיא עלָאר רהיא טָאה ןעטנעמָאמ עכלעזַא .יז יװ ױזַא
 סעדעי יז טָאה ,ָאד ןענייז סָאװ יד ןיא רעכָא ,נינייוו ?ַאטַאנָאס
 רתיא  .טרָאװ ןופ ןיז ןערעסעב םעד ןיא נלָאפרע טָאהעג לָאמ
 רעד ןוא ,שיטַאּפמיס טסכעה ןעוועג ןַאד זיא טייקכילנעזרעּפ ענהיב
 .רעפיט ַא ןעוועג זיא טקעפע

 יז עכלעוו ,ןעגנַאזעג-ביול יד זַא ,טינ ענַארפ ןייק זיא סע,
 -- רעבָא ,טנידראפ רשכ ןענייז ,דנַאלסור ןיא ןעמוקַאב טָאה

 -ַאעט רעד ןיא דנַאלסור ןיא .ןעדנעטשמוא הנשמ ,םוקמ הנשמ

 ןוא סעינעליױוװירּפ רַאטס ןייק וצ טניואוועגוצ טינ םלוע רעט
 ערעדנַא יד עכלעוו ,"סקירט , יד וצ טינ ךיוא ;"סקירט ,-ראטס
 ,"ננונעקרענא רַאפ ףמאק רעייז ןיא זנוא ייב ןעכיורבעגנ ןערָאיטקַא

 -- ,"תולעמ עסיוועג רעבָא טָאה רעטַאעט רעניה רעזנוא,
 דנַאלסור ןיא רעטאעט רעשידיא רעד עכלעוו , -- טראפ ךיא ץעז

 ענהיב רעזנוא טָאה רהָאי 2/ יד ןיא .טנייש סע יװ ,טינ טָאה
 ןהֶא רעבָא ,טביירטרעביא יז עכלעוו ,קינכעט ַא טיײברַאעגסיױא
 "יוש ערעזנוא .,ןעמוקסיוא טינ רעטַאעט ַא ןיא ןעק ןעמ רעכלעוו

 יו ןוא ענהיב רעד ףיוא ןהעטש וצ ואוו ןוא יו ןעסייוו רעליּפש
 יד .ןעטייהנענעלעג עשירעלטסניק ע'תמא טימ ןעצונַאב וצ ךיז
 -ךָאד יד .ךיוא סָאד ןעסייוו דנַאלסור ןופ ןערָאיטקַא עשיסור

 סע יוװ ,גיפיולרָאפ סָאד טלהעפ רעבָא ןערָאיטקַא עשידיא עניט

 "עוו ךילקריוו סָאד ןענָאז ןעננוטייצ עשיסור יד ןוא) סיוא טהעז
 ןעבעל סָאד עכלעוו ייב ,רעלטסניק סלַא ייז ןעביול ייז ייז ןענ

 .(?וש-רעטַאעט א טלהעפ סע עכלעוו רעבָא ,לוש יד זיא ןיילַא

 רהעז ַא יו קורדנייא םעד טּפָא טכַאמ יקסנימַאק םַאדַאמ ,

 "רע עשינכעט זיולב טלהעפ סע ןעמעוו ,ןירָאטַאמַא עלופטנַאלַאט

 ,טנַאלַאט רענידנעטשלָאפ רעדנעצנעלג א ןייז וצ םוא גנורהַאפ

 ,ךַאװש ןעגנולקעג בור סָאד טָאה עמיטש רהיא : ךאז ַא ךָאנ,
 -נַא ןוא ךיוחה טכליהעג יז טָאה ןעטנעמָאמ עניטכיוו יד ןיא םנה

 בור סָאד זיא דנַאלסור ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד  .םהענעג
 יװ םלוע ןעסיורג ַאזַא רַאפ ןעדייר וצ .לַאז רעגנע ,רעניילק ַא
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 טינ אמתסמס יססנימַאק םאדַאמ ןיא עסַאס רעטַאעט ַאילַאהט יד

 "'טניואוועג

 בקעי ןיא ןהעז וצ עסירטסַא רעוװעשרַאװ יד טרַאגעג טָאה ןעמ

 . טָאה ןעמ יװ ,עלָאר עטסגיטכיוו רהיא ,"תרפא עלערימ , ס'ןידרָאג

 -ייא סָאד ןעווענ זיא "תרפא עלערימ , עסעיּפ יד רעבָא .טרעהענ

 טָאה טשרעוצ ןוא ,ןיצּפיל ינעק ןירעליּפשיוש רעזנוא ןופ םוטנעג
 וצ סינביולרע ןַא ןעמוקַאב טנעקעג טינ עסירטקַא רעװעשרַאװ יד

 -ביולרע יד רהיא ןיצּפיל םַאדַאמ טָאה ךילדנע .רהיא ןיא ןעליּפש

 | .ןעבעגעג סינ

 .שירעלטסניק טרחיפעגכרוד עלָאר יד טָאה יקסנימאק םַאדַאמ
 רחיא וצ זיא ןיצּפיל םַאדַאמ זַא ,טגײצעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע
 ןייק טינ רעבָא ,עלָאר ענעטנאילירב ַא זיא סע .,טסַאּפענוצ רהעמ
 -סנעבעל עכילריטאנ ס'יקסנימַאק םַאדַאמ ןוא .עשיטסילַאער
 םאדאמ יװ ךיירנלָאפרע יֹוזַא ןעוועג םינ רהיא ןיא ןענייז רענעט
 .עיצַאמַאלקעד עלופסקורדנייא רעבָא ,"ענעביוהענפיוא, ס'ןיצּפיל
 -עבעל ןופ ןוגנ-ךערּפשענ ןעכילריטַאנ םעד טימ ,ךַאפנייא ןעדייר
 א ףיוא רעבָא .טנעקענ טינ ןיצּפיל םַאדַאמ טָאה ,ןעשנעמ עגיד
 -סיטרַא עדנעצנעלג ַא ןעוועג יז זיא רענייטש ןעשיטסילַאער-טינ
 -סגנודליבנייא טימ ,טנעמַארעּפמעט ןעדנעמַאלפ ַא טימ ,ןיט
 ַא טימ ןוא עמיטש רענטקעפע ,רעדנעגנילק ַא םימ ,טפַארק
 ףיוא ןוא .ךַארּפשסיױא רעדנעגנירדכרוד ןוא רערָאלק גידריווקרעמ
 -לעוװ ,ןעלטימ עשינַאכעמ יד ףיוא ,ענהיב רעד ןופ קינכעט רעד
 זיא םעד ףיוא -- ןעליּפש ןעשיטַאמַארדָאלעמ ַא ןיא ןעפלעה עכ
 -ימשיוש עדנערילָארטסַאג יד יו החירב רהעמ ןעוועג סיוועג יז
 .ןירעל

 זנוא ייב זיא ןירעליּפשיוש עשיטסילַאער עטנעכיוצעגסיוא ןַא
 ייוצ ערעזנוא ןופ רענייא ,רעלסעק דוד רעלדַא הַארַאס ןעוועג
 ןעועג ןעליּפש ןייז ןיא ךיוא זיא ,ןעגרוטַאמַארד עטסגיטכיוו
 ןיא רעלדַא .ּפ בָאקיישזד .טסילַאער רעגידנעטשלָאפ ַא טעמכ
 רע זַא רעבָא .טסיטרַא "רעשיריּפסקעש, ַא ןעוועג דנורג ןיא
 ענַארפ ןייק טָאה םעד ןעגעוו -- טנַאלַאט ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה
 .ןייז טנעקעג טינ
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 ןעטייקכילנעמ ערעטיירב טאהעג טָאה ענהיב עשידיא רעזנוא

 ןופ רהֶאֹי 2/ יד ןיא ןוא ,דנַאלסור ןיא ענהיב עשידיא יד יוװ

 "טראפ עדנעטיידַאב טכַאמעג יז טָאה גנולקיווטנע עטרעטשעגנוא |

 -יסקַאסדָאלגנַא רעד ןופ גנוקריוו רעגיטסניגנוא רעד ץָארט ,טירש

 ערהיא ףיױא נידנעקוק טינ ןוא ,ןערעלהעפ עלַא טימ ,לוש רעש

 .ןעטפערק עדנעצנעלג ענינייא טיײברַאעגסױא יז טָאה ,"סקירט,

 -עב ןעוועג דנַאלסור ןיא ןענייז ןעליּפש ןופ ןעדָאטעמ יד

 .ערעסעב טָאהעג רימ ןעבָאה רעבָא תוחכ ,ערעכעה ,ערעס

0 

 רענַאקירעמַא ן'פיוא ןעדיא ןעשיסור א ןופ ןעמָאנ רעד !
 | .טנעס

 ןעועג אקירעמַא ןופ ןעדיא יד ןענייז טייצ רענעי םודָא

 .רענערב .ד רָאטקיװ ןעמָאנ םעד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 .אקירעמַא ןיא טרעדורעג טּפיוהרעביא ךיז טָאה ןעמָאנ םעד טימ

 רעהירפ .טנעס םעיינ ַא טכַאמענ טָאה טלעווזור טנעדיזערּפ

 א ןופ ּפָאק רעד ןהעטש טנעס רענַאקירעמַא םעד ףיוא טנעלפ

 טלַאטשעג יד טָאהעג ךיז ףיוא טָאה העבטס עיינ יד ,רענַאידניא

 -שיטַאּפמיס ,רעטסטנַאסערעטניא רעד --- ןלָאקניל טנעדיזערּפ ןופ

 ,ןעטנעדיזערּפ רענַאקידעמַא עֶלַא ןופ רעטסגידריווקרעמ ןוא רעטס

 המחלמ עסיורג יד טרהיפענכרוד טָאה רעכלעוו טנעדיזערּפ רעד

 רעמַא יד טיירפאב ןוא ןעטַאַאטש דיז יד ןוא דרָאנ יד ןעשיווצ

 .יירעפַאלקש ןופ סרענענ רענַאק

 ןלָאקניל ןופ רוניפ יד טכַאמענ טָאה סָאװ ,רעלטסניק רעד

 .ד רָאטקיװ רעטנַאמרעד רעד ןעװעג זיא ,ןעטנעס עיינ יד רַאפ

 .עינרעבונ רענווָאק ,לעוואש ןופ טנַארגימיא רעשידיא א ,רענערב

 ןיא רעטָאפ ןייז .18/1 רהֶאי ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא רע

 יד טנערעלעגסיױא ךיז טָאה רע ןוא ,רעצירק-ןייטש ַא ןעוועג

 -סױרַא ךיוא ןיוש רע טָאה דניק סלַא ןוא .דניק סלַא ךָאנ הכאלמ

 -יא טָאה רע .טסנוק ןופ ןעמרָאפ ערעכעה וצ טנַאלַאט ןעזיוועג

 טשרעוצ רע טָאה קרָאי וינ ןיא 1890 ןיא אקירעמא ןייק טרירגימ

 ןיא ןעגנַאנענ רע זיא רעהכַאנ ןוא ,ןאינוי רעּפוק ןיא טרידוטש
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 ןערהָאפעג רע זיא (1898 ןיא) רעטעּפש ."ןיאזעד ווֶא ימעדַאקַא,
 .ןעלוש-טסנוק ערעכעה יד ןיא טרידוטשעג ןעטרָאד ןוא זירַאּפ ןייק
 טסנוק גידנערידוטש טכַארברַאפ ךיוא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא
 + .ןעילַאטיא ןוא דנַאלשטייד ןיא

 דליב ס'ןָאלקניל ןעבָאה טלָאװעג הליחתכל טָאה טלעווזור
 ַא ןעבעגענסיױורַא טָאה ןעמ ןוא ,סראלַאד עבלַאה עיינ יד ףהיוא

 םעד ןענואווענ דיא רעלוואש רעד טָאה .םעד ףיוא סרוקנָאק
 -כָאנ .ןלָאקניל ןופ רוניפ עטסעב יד טכַאמענ טָאה רע ,סרוקנָאק
 טָאטשנא :קנַאדעג רעד טרעדנעעג ן'טלעווזור ייב ךיז טָאה רעה

 לָאז ,ראלַאד ןעבלַאה םענרעבליז א ףיוא רוניפ יד ןעלעטש וצ

 יד ןיא טנעס רעד םירָאו ,טנעס םעד ףיוא ןעלעטש רהיא ןעמ
 ןוא ,סע טסייה ,ןעסַאמ עסיורג יד ןופ ,טייל עמירָא ןופ העבטמ
 .ןעסַאמ-סקלָאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ךָאד זיא ןלָאקניל

 ם'רענערב טאהעג ךיז ףיוא ןעבָאה ָאזְלַא ןעטנעס עיינ יד
 טרָאװ רעד ןענַאטשעג ןזיא טייז רעד ייב ,ןלָאקניל ןֹופ רוגיפ

 טניפעג עכלעוו ,עזַארפ יד ןעוועג ןזיא ןעביוא ןוא ,"טייחיירפ,

 ,"טָאג ןיא ןעביולג רימ , : סראלָאד רענַאקירעמַא עלַא ףיוא ךיז
 -כוב עקניניילק ץנאג טימ ,ךיז טָאה העבטמ רעניטנעס רעד היוא
 .רענערב ,רעלטסניק םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןענופעג ךיוא ןעבאטש

 ,"ינעּפ ןלָאקניל יד, סלא ןערָאװעג טנאקאב זיא טנעס רעד

 -סיוא ןַא ןופ טכַאמעג ןייז דָארנ לָאז ינעּפ ןלָאקניל עזיד זַא ןוא

 -רעדיוו טָאה סָאד --- רענעריובעג רענַאקירעמַא ןייק טינ ,רעדנעל
 .רענַאקירעמַא עכנַאמ ןופ ?ןעלהיפעג עשיטָאירטַאּפ , יד ןעכָארּפש

 ,ט'הנעט'ענ ןעבָאה ענינייא ,עשַאק ַא טכַאקרַאפ ךיז טָאה

 -ענּפָארַא טנעס םעד ןופ טָאה ןעמ סָאװ גיטכיר םינ זיא סע זַא
 ,רענַאקירעמא ןעטסטכע םעד טסייה סָאד ,רענַאידניא םעד ןעמונ
 עטַאבעד רעזיד ןיא ןוא ,עטַאבעד עסייה א ןעמוקעגרָאפ זיא סע
 םעד ןופ ּפָאק רעד זַא :עדנענלַאפ סָאד טניײצעגנסױרַא ךיז טָאה

 ןעטנעס ענידרעהירפ יד ףיוא ןהעטש טנעלפ סָאװ ,רענַאידניא
 עניטכיוו א ,עלעדיימ רענַאקירעמַא ןַא ןופ ּפָאק רעד ןעוועג רָאנ זיא
 ןָאטננישַאו ןייק ןעמוקענ לָאמַא זיא רענַאידניא ןופ עיצַאנעלעד
 ןעדַאלעגנייַא ןעטַאנעלעד יד טָאה רעטמאעב רענעהעזעגנָא ןַא ןוא
 ןָאטענסױא ךיז ןופ רענַאידניא יד ןופ רענייא טָאה ןַאד .,ךיז ֹוצ
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 סע טָאה ?לירעטכעט ס'סָאבעלַאב םעד ןוא ;"ןיורק , ענרעדעפ ןייז

 -טסניק ַא ןעסעזענ ןיא ייברעד .סַאּפש ףיוא ךיז ףיוא ןָאטעגנָא
 רע טָאה .,?'םינּפ רהיא ןערָאװעג ןעלעפעג ןיא סע ןעכלעוו ,רעל

 "ניא יד טימ טלַאטשעג עזיד ןוא .רהיא ןופ שטעקס ַא טכַאמענ

 -ענפיורַא ךָאנרעד סָאד ןעמ טָאה ּפָאק ן'פיוא ןרעדעפ רענַאיד

 .ןעטנעס יד ףיוא טלעטש |

 ןעמ ןוא ,ןערָאװעג ןעסעגרַאפ זיא טייהלעצנייא עניזָאד יד

 ַא ןופ ןיא ןעטנעס יד הוא ּפָאק רעד זַא טניימעג רעמיא טָאה

 -ניא םעד ןעגעוו ענַארפ יד ןיוש זיא ,ָאזלא ,טציא ,רענַאידניא

 ענַארפ רעד טימ טכָאקעג רעבָא טָאה .,ט'רטּפ'ענ ןעוועג רענַאיד

 -עמא ןייק טינ ךָאנ ,דיא ַא טמוק יו .רענערב ,ןעדיא םעד ןעגעוו

 "ניל ןייז זַא ,סוחי ַאזַא ןעבָאה וצ ,וצרעד רענעריובעג רענַאקיר

 רענעפָא ןייק ?ןעטנעס רענַאקירעמַא יד ףיוא ןהעטש לָאז ןלָאק |

 יד םירָאװ ,טקירדענסױא טינ ייברעד ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא

 טָאה ענעצס רעד דעטניה רעבָא .לופטקַאט וצ ןענייז רענַאקירעמַא
 סיורנ ןעוועג סעכ רעד זיא טּפיוהרעביא .טקירדעגסיוא ךיז סע
 טהעטש רע סָאװ רַאפ --- רעלטסניק םעד ןופ ןעמָאנ םעד רעביא

 טרעהעג טינ רעהירפ זיא ךאז ַאזַא םירָאו .,טנעס םעד היוא

 "עג רעטייוו טָאה ןעמ ןעוו זא ,ןעווענ זיא ףוס רעד ,ןערָאװעג
 טינ ייז ףיוא ןעמָאנ ס'רענערב ןיוש ןעמ טָאה ,ןעטנעס טדימש

 .טלעטשעגפיורַא

 ןעהענ ןעטנעס עכלעזַא ןוא ,ןעבילבעג רעבָא זיא ןלָאקניל ןייז
 .ָאטינ ןענייז ערעדנַא ןייק .םויח דע

 ןעטכער םעד ןיא ן'רענערב טימ ןערָאװעג טנאקאב ןיב ךיא
 ןיא טנאקאב םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ,ינעּפ ןייז רעביא ךָאק
 ןעסעגעג ןעבָאה רימ .נרעבשיפ .רד ,דניירפ ַא םעניימ ןופ זיוה
 --- םייה רעטלַא רעד ןעגעוו טסעומשענ ןוא ,ןעמַאזוצ שיפ עשידיא
 ףיוא טָאה רע .רעלוװַאש ףיוא רע ןוא ,שידיא רענליוו ףיוא ךיא
 -טקַאט ,רעכַאפנייא ןַא --- קורדנייא ןעטונ ַא רהעז טכַאמענ רימ
 רע'סואימ ןייק טינ עקַאט ןוא ,ןַאמרעגנוי רעשיטַאּפמיס ,רעלופ
 ןיא טסַאפעגנייא ןעכירטש-סטכיזעג עשידיא עמהענעגנַא -- ךיוא
 ,קילבנֶא ן'פיוא ןח-רעלטסניק טימ לעדרעב עכייוו ַא
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 רימ ןעבָאה לָאב ?סטרעװרָאפ, ןעסיורג ןעטסקענ םעד וצ

 ןעמיטשאב וצ ,רעטכיר יד ןופ רענייא ןייז וצ ןעדַאלעגנייא םהיא

 .סעקסאמ עטסטנאסערעטניא יד

.1 

 -ַאק ַא -- .וועצרוב רימידַאלװ -- .עגַארּפ ָאקנעלַאװע יד
 ,לייטרוא רעד -- .עטימ

 :טסאנ ַא טָאהעג רימ ןעבָאה 1910-1909 רעטניוו םעד ןיא
 רעד טָאנַאמ רֶאַּפ ַא ףיוא ןעמוקענרעבירַא זיא קרָאי וינ ןייק
 -ַאב ןיא רעכלעוו ,וועצרוב רימידַאלוװ רענָאיצולָאװער רעשיסור
 רעשיסור רעד ןופ סמוָאה קאלרעש, רעד סלַא ןערָאװעג טמהיר
 ךירוצ ןיא ןערָאװעג טנאקאב םהיא טימ ןיב ךיא ."עיצולָאװער
 ןעטירד העז) רעננוי ץנַאג ַא ןעועג ןַאד ןיא רע .1899 ןיא
 ןיוש רע ןיא טציא .(826 שזדייּפ ךיוא ; 908 שזדייּפ ,דנַאב
 -נַא ןעשיווצ ,טָאה ךוזַאב ןייז .,ןערהָאי עלעטימ יד ןיא ןעוועג
 ןענעוו ענַארפ רעד וצ תוכייש עניטכיוו ַא טַאהעג ,ןעכַאז ערעד
 -רַאפ ןיא ןערָאװעג טנָאמרעד ןעביוא זיא רעכלעוו ,ן'ָאקנעלַאװע
 -ייּמ ,דנַאב ןעזיד העז) שטייד ָאעל ןופ ןעמוק םעד טימ גנודניב
 ןוש טריסערעטניא ךימ טָאה ענַארּפ יד .(288-294 םסעשזד
 ךָארג רהיא ןענעוו וועצרוב טָאה טציא ןוא ,רחָאי ןהעצ רעביא
 .גנוקעדטנע עניטכיוו טסכעה ַא טכַאמענ

 סאוו ,שינעהעשעג א ןעגעוו רעטרעוו עכילטע טשרעוצ רעבָא
 ,1904 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעשיסור רעד ןופ טנענַא ןַא זיא ָאקנעלַאװע זַא דשח ןיימ
 ןוא רעקרַאטש ןערָאװעג זיא (ייצילַאּפ םייהעג עשיטילַאּפ) אנַארכָא
 ןעו .עטנאקאב רַאפ טקירדענסיוא סָאד בָאה ךיא ןוא ,רעקרַאטש
 -ַארטסעג רע טָאה ,םעד ןעגעוו טסואוורעד ךיז טָאה ָאקנעלַאװע
 -נעוועג ךיז רע טָאה םעד טָאטשנא רעבָא .ןענָאלש וצ ךימ טעש
 -רָאפ ןעפורנעמאזוצ לָאז רע זַא ,ןַאלּפַאק ?ואּפ רָאטקָאד ֹוצ טעד
 -רָאפסיוא ןעלָאז עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ רעהעטש
 רעייז ןעבעגסורַא ןוא םהיא ןעגעג ןעננוגידלושַאב עניימ ןעש
 ,טינ יצ טעדנירגַאב ןענייז ייֵז יצ ,?ייטרוא
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 -פַאק .רד ןיא ןעמוקענרָאפ ךָאנרעד זיא גנולמאזרַאפ ַאזַא

 .רד ,ןַאמרענניא .רד ,ןידרָאנ בקעי ,ןַאלּפַאק ,רד ןוא ,זיוה ס'ןַאל
 -נא יד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז ךיא ןוא רעללימ יאול ,ווָארַאטָאלָאז

 ַא טול עלַא ,ןָאזרעּפ טכַא ןעוועג ןענייז ןעמאזוצ .עדנעזעוו

 .ןילַא ָאקנעלַאװע טלעטשעננעמַאזוצ טָאה סע ןעכלעוו ,פעטעצ

 טָאה רע עכלעוו ,עדער ַא טימ ןעגנַאפעגנָא טָאה אקנעלַאװע

 -עּפַא טָאה רע .ןייּפ ןוא גנוטסירטנע ןופ ןָאט ַא ןיא ןעטלַאהעג

 רע טָאה רימ ףיוא .רבח ַא וצ רשוי ןופ ?היפעג רעזנוא וצ טריל
 טינ רַאגָאז עדער ןייז ןיא רע טָאה ןעמָאנ ןיימ .טגָאלקעג טינ ךיז
 -נייא ,ענעדַאלעגנייא ענייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ,טנַאמרעד

 טכוזעג טָאה רע רעכלעוו ייב ,עּפורג רעד ןופ דילנטימ ַא סלַא ךַאפ

 .ןעסייהעג סע טָאה ױזַא .טייקגיטכערעג

 רקיע רעד .םהיא ךָאנ ךיילג טרָאװ סָאד ןעמונענ בָאה ךיא

 : ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא עדער ןיימ ןופ

 וצ עכַאזרוא עכילנעזרעּפ ןייק טינ טָאה זנוא ןופ רענייק
 עטסכילדניירפ יד ןיא עלַא ןענייז רימ .ן'ָאקנעלאװע ןענעג ןייז
 .ךילדניײרפטסַאנ רהעז זנוא וצ זיא רע ןוא ,םהיא טימ ןעגנוהיצַאב
 -טפעשעגנ ענייז ןיא .ןעכייצ-ענַארפ ַא רעבָא טננעה םהיא רעביא

 ענעדיישרַאפ ןַארַאפ ןענייז ןעבאנסיוא ןוא ןעננומענרעטנוא עכיל

 ןעבענ רע לָאז .קורדנייא ןעראברעדנָאז ַא ןעכַאמ עכלעוו ,ןעכַאז

 ןייז ןופ ןעלַאװק יד ןעכוזרעטנוא וצ טייקכילגעמ יד עטימָאק ַא

 ךילכעוטּפיוה ,ןעטפעשעג ענייז ןופ רעטקַארַאכ םעד ,טפנוקנייַא
 "ָאק יד ביוא .רעכיב ןופ רעבענסיױרדַא סלַא טייקניטעהט ןייז ןופ

 ,רעטסיזמוא ןא זיא דשח רעד זַא ,ןענייצרעביא ךיז טעוװ עטימ

 ןַא ןעביירשרעטנוא ןענינעגרַאפ ןעטסערג ן'טימ עלַא רימ ןעלעוו
 ,גידלושנוא זיא רע זַא ,גנורהעלקרע

 ןערהיפ ךיז ףרַאד גנוכוזרעטנוא יד זַא ,טניילעגוצ בָאה ךיא
 רָאנ ןעטכירַאב זנוא ףרַאד עטימָאק יד זַא ןוא טַאװירּפ גנערטש
 .ןעטייהלעצנייא םוש ןהֶָא ,טַאטלוזער ןעכילדנע םעֶד

 ןעצלָאטש א טימ טרעפטנעעג ָאקנעלַאװע טָאה םעד ףיוא
 ןעכוזרעטנוא ; ןעשנעמ ןעטנידיילַאב 8 ןופ ןרָאצ םעד טימ ,ןָאט
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 עטסערנ יד ןעועג טלָאװ סָאד ?ןעטפעשענ טַאוירּפ ענייז
 .ןעביולרע טינ לָאמ ןייק רע טעװ סָאד ! םהיא רַאפ גנורעדינרע

 בקעי .עדנעזעװנַא יד ןופ ערעדנַא טדערעג ןעבָאה ןַאד

 רעדָא רהעמ ךימ טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד ןעוועג זיא ןידרָאנ

 -אוע טנידייטראפ ןעבָאה ערעדנַא יד .טציטשרעטנוא רענינייוו

 ןוש ןיא רעכלעוו ,רעללימ ,7 ןוא .ןעגיוושענ רעדָא ן'ָאקנעל

 "עג קווח דשח ןיימ ןופ טָאה ,ריִמ וצ ךילדניירפנוא ןעוועג ןַאד

 .טכַאמ

 ןוא טפַארק-סננודליבנייא ןייז ףיוא ליפוצ טיוב ןַאהַאק --

 -יומש ןעשינָאריא ןַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- עינָאלָאכיסּפ ףיוא

 ךילכעזטּפיוה ןענייז ייז .עזייווַאב ס'ןַאהַאק סייוו ךיא --- .לעכ
 ,עשינָאלַאביסּפ

 טָאה ָאקנעלַאװע .טגידנעעג ןאד טָאד ךיז טָאה םעד טימ

 "רֶא עשיטסילאיצַאס ערעזנוא ןיא טייקניטעט ןייז טצעזענטרָאפ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ענעי ןיא ךילכעזטּפיוה ,סעיצַאזינַאג

 ,רנאלסור ןיא גנונעוַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןעדנוב

 -רַאפ ןיא טכאדרַאפ ןייפ .רהָאי עכילטע קעװַא ןענייז ױזַא

 -ענ בָאה ךיא  גנונייצרעביא רעפיט ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװ

 "ולנטימ ערעדנַא ךיוא ןענייצרעביא וצ סעבָארּפ ערעטייוו טכַאמ

 .נלָאפרע ןהֶא ץֵלַא רעבָא ,עינָאלָאק רעשיסור רעזנוא ןופ רעד

 וצ טייקכילדניירפ עלעיצעּפס ןעזיװענסױרַא טָאה ָאקנעלַאװע
 רע .דנאלסור ןופ ןעמוקענ ןענייז סָאװ ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור

 -עג ןוא ייז ףיוא ןעטסָאק ןעזָאל ךיז ,ךיז ייב ןעטלַאה ייז טנעלפ

 ,'וועצרוב רימידַאלװ .קירוצ ןערהָאפ וצ ףיוא טלעג ייז ןעב

 עטכישענ רעד טימ ןעבענענּפָא ןיוש טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו

 -ענ ןַאד טָאה רעכלעוו ןוא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ןעלעטשוצנעמאזוצ דלענ ןעבענעג רע טָאה ,ןָאדנָאל ןיא טניואוו

 ראדנעלאק ןערדענָאיצולַאװער ןעטמסחירַאב ןייז ןעבעגוצסיױרַא ןוא

 .(רהָאי טרעדנוה רַאֿפ) "טעיל ָאטס אז,

 טמהירַאב ךיז וועצרוב טָאה 1908 ןופ עיצולָאװער רעד טניז

 .ןענַאימש עשיסור ןענענ טײברַא-װיטקעטעד ןייז טימ טכַאמעג

 ועזא זַא גנוקעדטנע עלענַאיצַאסנעס יד טכאמענ ןיוש טָאה רע
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 ןעגעוו עיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב רע טָאה ךָאנרעד .(*ןָאיּפש ַא זיא
 טנידעג ןעבָאה עכלעוו ,ןערענָאיצולָאװער עניד'טשרמולכ ערעדנַא
 -עדטנע ענייז טָאה רע .גנורינער רעשירַאצ רעד ייב םירסומ סלַא
 ןוא ,ןעגנושרָאפ ענעגייא ענייז ךרוד זייוולייט טכַאמעג ןעגנוק
 -כיו ַא ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,טפנוקסיוא ךרוד זייוולייט

 .אפונ אנַארכָא רעד ןופ ןעטמַאעב ןעניט

 טזָאלעג וועצרוב טָאה ,1909 ןיא ,נָאט ןעסיוועג ַא ןיא
 -ניבראפ ןיא ןערהָאי עליפ ןיוש טהעטש ָאקנעלַאװע זַא ,ןעסיוו
 ןיא טנעגא רהיא סלַא יײצילַאּפ-םייחענ רעשיסור רעד טימ ןעגנוד

 ,אקירעמַא

 -ַאב וועצרוב טָאה 1910-1909 ןופ ,ָאזלא ,רעטניוו םעד ןיא

 -ַאװע ןענעוו סייוו רע סָאװ טרהעלקרע טָאה רע ,קרָאי וינ טכוז

 -ַאזינַאגרָא יירד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ָאקנעלאווע ןוא ,ן'ָאקנעל

 ןייז ןעכוזרעטנוא וצ עטימָאק ַא ןעמיטשַאב ןעלָאז ייז זַא ,סעיצ

 רעדנעלסור יד :ןעװעג ןענייז סעיצַאזינַאנרָא יירד יד .סייק

 ןערענָאיצולַאװער-ןעטסילַאיצַאס עשיסור ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס
 -ענ טמיטשאב ןיא סע ."סטרעוװרָאפ , ןופ עיצקַאדער יד ןוא

 םעד רעטנוא רעהרַאפ ַא טרהיפעגנ טָאה יז ןוא ,עטימָאק ַא ןערָאװ
 -ויא סלַא ן'טיווקליח סיררָאמ טימ ,יקסווָאלטישז .רד ןופ ץיזרָאפ

 "םטרעוורָאפ, ןופ רעהעטשרָאפ סלא .רעמענלײטנַא יד ןופ רענ

 ,ןיגרוב .ה טנילײטַאב ךיז רעהרַאפ םעד ןיא טָאה

 -מולאק ףניפ ַא .נעט עכילטע טרעיודעגנ טָאה רעהרַאפ רעד

 זיא ,ןעטייהלעצנייא ןעסַאמ טימ ,םעד ןעגעו טכירַאב רעניד
 -בעפ ןעט24 םעד ןופ "סטרעוװרָאפ, ןיא טכילטנעפערַאפ ןעווענ

 .רַאור

 עדנענלָאפ יד טכַאמענ וועצרוב טָאה רעהרַאפ ןעזיד ףיוא
 | : גנורעלקרע

 ,1901 ,1900 ,1899 ןיא ןזא ן'ָאקנעלַאװע נידלושַאב ךיא,

 ןץ'טימ עסינטלעהרַאפ ענידנעטש טאהעג רע טָאה ,1903 ןוא 92

 רימ סָאד וועצרוב טָאה ,קרָאו ןונ ןיא טיזיוו ןייז ףיוא ,ןַאד (*
 וד ןעשוווצ זוא ,1808 ןיא ,ךירוצ ןוא גַארטרָאפ ןוומ ףיוא זַא ,טגָאזעג

 .(886 שודויּפ ,דנַאב ןעטירד העז) וועזַא ןעוועג רערעהוצ
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 ןעלעטשוצ טנעלפ רע ןעכלעוו ,טנעמטרַאּפעד-ייצילַאּפ ןעשיסור
 ןעניפעג סָאװ ןעטנַארגימע עשיטילָאּפ עשיסור יד ןענעוו ןעטכירַאב
 ,אקירעמַא ןיא ךיז

 ַא טלעטשענוצ רימ טָאה ן'ָאקנעלאװע ןענענ עזייווַאב יד,
 -לעז רעד זיא סָאד .טנעמטרַאּפעד ייצילָאּפ םעד ןופ רעטמַאעב

 ןענעג עזייוואב יד טלעטשענוצ רימ טָאה רעכלעוו ,רעטמַאעב רעב

 ןוא ן'גניטרַאה ,("דנוב , ןופ ןָאיּפש רעד) ן'יקסנילּפַאק ,ןוװעזַא

 ןעבָאה ,טסייו רהיא יוװ ,ןוא .ןערָאטַאקָאװָארּפ ערעדנַא עליפ

 ן'תועט ענייק .טניטעטשַאב םָאקלָאפ רעהכָאנ עזייוואב ענייז ךיז

 ואוו ,אפונ טנעמטרַאּפעד םעד ןיא טציז רע ,ןעכַאמ טינ רע ןעק

 ם'נופ ןעטנעמוקָאד עלענינירַא יד ןופ ןעטכירכַאנ יד טּפעש רע

 סױרַא טמענ ןוא ןעצנוק ענייק ןופ טינ סייוו רע ,טנעמטרַאּפעד

 ,טרָאװ ןיא טרָאװ ןעטנעמוקָאד עלענינירַא יד ןופ ןענוצסיוא

 טנעלפ ןעטכיראב ענייז רעטנוא .,ןעבירשעג זיא ןעטרָאד יו טקנוּפ |

 "ןוק ןעמענ עטלעטשרַאפ יד טימ ןעביירשרעטנוא ַאקנעלַאװע ךיז
 ."וועיענרעס ןוא ווָארוס ,ווָאצענ

 רע זַא ,רעהרַאפ םעד ףיוא ןעוועג הדומ טָאה ָאקנעלַאװע
 ,טרעלקרע רעבָא טָאה רע ,וועיענרעס ןעמָאנ םעד טכיורבעג טָאה
 .טפעשעג ןעגעװ ףירב ענייז ןיא רָאנ ןָאטעג סָאד טָאה רע זַא

 ןעבָאה וצ טנעמטרַאּפעד ייֵצילַאּפ רעשיסור רעד טמסוק יוװ ,יִא

 -ךָאװעגפױרַא ָאקנעלַאװע טָאה ?ןעמָאנ ןעזיד טימ ןעטכירַאב
 טַאהענ סָאד טָאה רענעי -- רענָאװש ןייז ףיוא ?ובלב םעד ןעפ

 טָאה רענעי ןוא ,יײצילַאּפ-םייהעג רעשיסור רעד טימ ןעגנוהיצַאב

 ענייז ןיא וועיענרעס ?ןעמָאנ ןעכילטפעשעג , ןייז טכיורבעג סָאד

 ,רהיא וצ ןעטכירַאב

 רעשיסור רעמייהענ רעד ןופ טנענַא ןַא זיא ןילַא רע זַא

 .טנעקיילעג ָאקנעלַאװע טָאה ייצילָאּפ

 יא ,אקנעלאװע יא --- עדייב זַא ,טרעלקרע טָאה וועצרוב
 זַא ,ייצילַאּפ-םייחעג רעד וצ ןעטכירַאב ןעקיש -- רעגָאװש ןייז
 "נא םעד ןעגענ רענייא (תוריסמ) ןעסָאנָאד ןעביירש ןענעלפ ייז
 רעד ןופ ןעבירשעג ייז ןופ ןעדעי ןעֶמ טָאה ךילדנע זַא ןוא ,ןערעד
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 ,טנעגַא ןַא ךיוא זיא רערעדנַא רעד זַא ,ייצילַאּפ רענרוברעטעּפ
 (*,םהיא ףיוא ןעסָאנָאד ןעביירש וצ ןערעהפיוא לָאז רע זַא ןוא

 טייל-עטימָאק יר סָאװ ןענַארפ יד ןופ ערעדנַא ןעהעג רעטייוו
 טָאה רע סָאװ ןעטרָאװטנַא יד ןוא ן'ָאקנעלַאװע טלעטשעג ןעבָאה
 .ןעבעגעג ייז

 -לָאיצַאס 8 זיא רע זַא ,ליּפשייב םוצ ,טרעלקרע ָאקנעלַאװע
 בוא :םהיא ןעמ טנערפ .טסילַאנָאיצַאנ ַא ןוא טַארקָאמעד

 ?טפיוטעג ךיז רע טָאה סָאװרַאפ ָאט ,טסילַאנָאיצַאנ ַא זיא רע
 -ָאיצַאנ טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה סָאד זַא ,םעד ףיוא רע טרעפטנע
 .ןעלהיפעג עשיטסילַאנ

 ןעסע וצ גרוברעטעּפ ןיא רע טמוק יוװ ,ענַארפ רעד ףיוא
 ןופ טּפױה רעד ןעוועג זיא ָאווָאנרוד ןעוו) ן'ָאװָאנרוד טימ רעניד

 ,טרעפטנעעג רע טָאה ,(טנעמטרַאּפעד ייצילַאּפ ןעשיסור םעד

 טָאה רע ?ייוו ,ןעדייר טלָאװעג םהיא טימ טָאה אווָאנרוד זַא

 םהיא טָאה רע זַא ןוא רענָאיצולָאװער סלַא ןעוועג דשוח םהיא

 טהעז רע זַא ןהעזעג טָאה רע ?ייוו ,קיטשירפ טימ ןעוועג דבכמ
 .גירעגנוה סיוא

 -ולָאװער ןעקורד ףיוא סיוא טיגנ רע סָאװ ,ןעמופ יד ןעגעוו

 רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה רעכיב עשיטסילַאיצַאס ןוא ערענָאיצ

 -ךַאפ רע זַא ןוא ,רוטלוק ןעטיירּפשראפ ןיא טריסערעטניארַאפ זיא
 ,ןעטפעשעג טטוירּפ ענייז ןופ טלעג ןעמוס עסיורג טניד

 גיטרַאפ ןעווענ ןיוש עטימָאק יד ןיא גָאט ןעטסקענ םעד

 טגײלענּפָא רעבָא סָאד טָאה יז .לייטרוא רהיא ןענָארטוצסױרַא

 זַא ,טסואווװרעד ךיז ךיא בָאה ןעגנורעלקרע ס'וועצרוב ןופ (*

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זוא סָאוװ גנולמַאזרעפ רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד ןעגעוו

 םעד וצ טעדלעמעג ךיוא ָאקנעלאווע טָאה ,1904 ןיא ,זיוה ס'ןַאלּפַאק .רד
 ןייז .טיירדוצ לעסיבַא רָאנ ןעטקַאפ יד טָאה רע .טנעמטרַאּפעד ויצולָאּפ

 םהוא ןעגידלושַאב ןעטסילַאיצָאס זַא ,ןעזייוו וצ ןעוועג זיא קעווצ טּפיוה
 וד וַא ,גולק יֹוזַא ץלַא ףיוא טרעפטנע רע זַא רעבָא ,עװטסנָאיּפש ןיא

 טלַאה ןעטס ;ןעסווטשעגיקירוצ ןערעו םהיא ןעגעג ןעגנוגודלושַאב

 רעטייוו ןעק רע ןוא ,סע טסווה ,רענָאיצולָאװער ןעטוג ַא רַאפ ץלַא םחיא
 .טנעגַא רעמייהעג רחוא סלַא ,ווצילָאּפ רעד ןעניד
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 -טנע רהיא טָאה יז .(ןהעז דלַאב רעזעל רעד טעו ,סָאװרַאפ)

 טנעמוקָאד רעד  ,רעבָאטקָא ןיא טשרע ןעבענענסיױרַא גנודייש

 םעד רעבָאטקָא ןופ "סטרעוורָאפ, םעד ןיא טקורדעגּפָא זיא

 :רע זיא טָא 1910 ,ןעמפ

 -- סעיצאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד ןופ טעטימָאק רעד,

 -ענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס רעדנעלסור

 ךיז טָאה ַאקנעלַאװע עכלעוו וצ --- ?סטרעוורָאפ , רעד ןוא ןער

 -לושַאב יד ןעכוזרעטנוא וצ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טעדנעוועג

 -עג רעשיסור רעד ןופ טנענַא ןַא זיא רע זַא םהיא ןעגעג ןעננוגיד

 .טקידרעוו ןעכילדנע ןייז טצעי טכילטנעפערַאפ ,ייצילַאּפ םייה

 ןערָאװעג גיטרַאפ טעטימָאק רעד ןיוש זיא ךילטנעגייא;

 ,1910 ,לירּפַא ןעט28 םעד ךָאנ גנוכוזרעטנוא רעד טימ

 ןייז ,ן'וועצרוב טרעלקרע טָאה ָאקנעלַאװע .רמ יו יױזַא רָאנ ,

 -כילגעמ ַא ןעבָאה רע טעוװ אּפָארייײא ןיא זיולב זַא ,רעגידלושַאב

 -נעהיצקירוצ טינ ,וועצרוב טָאה ,דלושנוא ןייז ןעזייוװַאב וצ טייק

 ןִצ טינ גיפיולרָאפ טעטימָאק םעד ןעטעבעג ,עגאלקנא ןייז גיד

 .לייטרוא ןעכילדנע ןייז ןעכילטנעפערַאפ

 ןוא ן'וועצרוב טימ טמיטשעגנייא ןַאד טָאה עטימָאק יד ,

 ןירַאּפ ןיא טעװ ָאקנעלַאװע זיב ןעטרַאװ וצ ןעסָאלשַאב טָאה

 רע יװ ,ןערענָאיצולָאװער ןופ טכירעג-סעדיש ַא ייב ןעמוקרָאפ

 .ןָאט וצ ןעפורענסיוא ךיז טָאה

 ַא ן'וועצרוב ןופ ןעטלַאהרע טעטימָאק רעד טָאה ךילדנע,

 זיא ָאקנעלַאװע יו ױזַא סָאד ,טרעלקרע רע ןעכלעוו ןיא ,ףירב

 טינ וליפַא טָאה ןוא דנַאלסור ןיא ןוא ּפָארוי טסעוװ ןיא ןעוועג

 ןענעג ןעגנוגידלושַאב יד ןופ ןעשַאוואוצנייר ןעטרָאד ךיז טפורּפעג

 םעד ןענײלוצּפָא עטיב ןייז קירוצ (וועצרוב) רע טהיצ ,םהיא

 .ןָאקנעלַאװע ןענעוו טקידרעוװ ןעכילדנע

 טעטימָאק רעד טָאה רעבָאטקָא ןעט7 ןופ גנוציז ןייז ףיוא,

 -ַאװע) ענייז ךיוא ,ן'ָאקנעלַאװע ןעגעג עזיײװַאב יד ןעכָארּפשַאב

 "רעהירפ יד ףיוא ןעבענעגנ טָאה רע סָאװ ןעטרָאװטנַא (ס'ָאקנעֿל

 זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב גימיטשנייא זיא סע ןוא ,ןעננוציז עניד

 ןופ דילגטימ ַא ָאד גידנעייז זַא ,םעד ןיא גידלוש זיא ָאקנעלַאװע

 ןופ ,עיצַאזינַאגרֶא רעשיטרַאקָאמעדילַאיצַאס רעדנעלסור דעד
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 ןופ ןוא בולק-ןעטנעדוטס ןעשיסור םענעזעוועג ַא ןופ ,"דנוב
 רעד וצ רע זיא ,סעיצַאזינַאנרַא ערענָאיצולָאװער עשיסור ערעדנַא
 -ויצילַאּפ ןעשיסור ןופ טנענַא רעמייהעג א ןעוועג םייצ רעבלעז
 ."טנעמטרַאּפעד

2 

 ,1910 ןיא ןייּפמַאק ןָאדנַאל רעד
 עטסנידעכָאק יד ןֹופ םענייא טָאהעג רימ ןעבָאה 1910 ןיא

 -ינַא ןוא אדנאנאפארפ-?האוו) סניײּפמַאק עטסטנַאסערעטניא ןוא
 ֿפעססָאר זלרַאשט .ייטרַאּפ רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא (עיצַאט
 טייטס םעד ןופ רָאנרעװרָאג ףיוא טַאדידנַאק רעזנוא ןעוועג זיא
 ןעט12 םעד ןופ ןַאמסערגנָאק ףיוא ןָאדנַאק ריאמ ןוא קרָאי ןינ
 -רַאוװק עשידיא יד ,קרָאי וינ טדָאטש רעד ןופ טקירטסיד סערגנַאק
 ואוו דייס:טסיא עשידיא עטלַא יד ךילכעזטּפיוה ןוא -- ןעלַאט
 -ענ ןעבָאה -- טקירטסיד סערגנַאק רעט12 רעד ךיז טניפעג סע
 -ךָאפ, רעד ןוא ,אדנאנאּפארּפ-להאו רעזנוא טימ טמערוטש
 .געט עליפ ןעמונרַאפ ןעוועג םעד טימ זיא "סטרעוו

 רעד ,רענמעווָאנ ןעט8 םעד ןופ רעמונ רעד טניל רימ רַאפ
 -עב ןעבָאה ןעלהַאו יד ןעוו ,נָאטסניד םעד רַאפ תבש רעטצעל
 -ונרַאפ ןיא שזדייּפ עטשרע עצנאנ יד טעמכ .,ןעמוקרָאפ טפרַאד
 זיא שזדייּפ עטייווצ א .,ןָאדנָאל ריאמ ןופ טערטרָאּפ ַא טימ ןעמ
 -?יה סיררָאמ ןוא ?עססָאר זלרַאשט ןופ ןעלקיטרַא וצ ןעבעגעגּפָא
 ןעטנַאסערעטניא ןעסיורג ַא וצ -- שזדייּפ עטירד ַא ןוא ,טיווק
 -עט רעד , : טפירשרעביא םעד טימ ,םיובנענייפ .ב ןופ ?עקיטרַא
 ןעוועג ןיא דלָאנ יד) ."רעייפ ןופ רעלעט רעד ןוא דלָאנ ןופ רעל
 ,טַאדידנַאק ינאמַאט םעד ,ן'לעגָאפדלַאג ףיוא שינערעהוצנָא ןַא
 .(ןע'ןָאדנָאל ןענעג "ןעפָאלעג , זיא סָאװ

 -ַאה ,רָאנרעװַאנ ןערעו טלהעוורע ןענעק לָאז לעססָאר זַא
 -קעלע ס'ןָאדנַאל ףיױא .ןעמיורט טנעקעג טינ ןליפַא רימ ןעב
 טעמכ ןעוועג ןענייז ריס .טפָאהעג קרַאטש רימ ןעבָאה רעבָא ןָאש
 טגנערטשעגנָא ןייּפמַאק ןייז ףיוא ןעבָאה רימ ןוא .םעד ןיא רעכיז
 ,ןעטפערק עלַא



 ןָאדנָאל ריאמ
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 ןעמוקַאב רעבָא טָאה רע .ןערָאװעג טינ רע זיא טלהעוורע

 סטקירטסיד-ָאשקעלע עכנַאמ ןיא ןוא ,ןעמיטש ?הָאצ עניזיר ַא

 -עג רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יװ) .ןעלנָאפדלָאנ ןענָאלשעג רע טָאה

 ,1912 ןיא ןָאשקעלע סערגנָאק רעטסקענ רעד ייב רע זיא ,טנָאז

 (.ןערָאװעגנ טלהעוורע

:7 

 .ןישַאמ-הילפ עטשרע ןיימ

 ,1910 ,רעבמעווָאנ ןעטפ םעד ,גאטימכָאנ תבש ןעבלעז םעד

 .(ןישַאמ-הילפ) ןַאלּפָארע ןַא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה
 ךילריטַאנ ןענישַאמ עכבלעזַא ןענעװ ןעמ טָאה ןעגנוטייצ יד ןיא

 ,טיִאר ,רעדירב רענַאקירעמַא ייווצ יד ןעגעו .רעהירפ ןעזעלעג

 ןעביוהענפיוא גידנעטשלופ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עטשרע יד

 ןוא טרעהעגנָא גונעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעגיולפעג ןוא ןעטפול רעד ןיא

 ןעשיזיוצנַארפ םעד ןענעוװו טרעהענ ךיוא טָאה ןעמ .ןעזעלעגנָא

 ,רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ זיא רעכלעוו ,ָאירעלב ,רעהילפ-טפול

 -קנַארפ ּפִא טלייט סָאװ ,םי םעד ןעניױלפעגרעבירַא ,1910 ןיא

 -רע ַאזַא --- טהילפ ןעמ יו ןהעז ןייֵלַא רעבָא : דנַאלגנע ןופ ךייר

 ןינ ןיא .נאטימבָאנ םענעי טשרע טאהענ ךיא בָאה גנורהַאפ

 .ןעועג סָאד זיא ,קרַאּפ טנָאמלעב ןיא קראי

 יד סָאװ ,קורדנייא םעד ןעטעגרַאפ טינ לָאמ ןייק ןעק ךיא

 טשיר סע יו טרעה רהיא .טכַאמענ ריס ףיוא טָאה ענעצכ

 ןעסיורג ַא טימ ןעלָאמ טלָאװ רעצימיא יוװ ױזַא ,ּפָאק רעייא רעביא

 יו טחעז רהיא -- ּפָאק םעד טסייררַאפ רהיא ; לעכלימ-עפַאק

 .דנַאטשנעגעג רעדנעהעזסױא-רַאברעדנָאז ַא סעּכע ךיז טנָארט סע

 סָאד .ןעניוא ערעייא םױק טביולנ רהיא .ןעטפול רעד ןיא

 ןעכילנהע ןַא טימ דיירפ ןופ ןוא גנוניוטשרע ןופ טרעטיצ זיראה

 טרעהעג -- 1909 ןיא -- לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ?היפעג

 ןערהָאי טימ ןוא ,"ןישַאמ-דייר, רָאטקיװ ַא ןופ ןעגניז ס'ָאסורַאק

 ענידעבעל יד ןהעזעג רעדָא ,ןָאפעלעט ַא ךרוד רעטרעוו --- רעהירפ

 ןיוש טדער רעוו טנייח .(ָאניק) רושטקיּפ גניוואומ א ןופ ןערוגיפ

 .רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ָאידַאר רעד ןופ םיסינ יד ןעגעוו
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 -כָאנ תבש םענעי בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,גנוניוטשרע יד רעבָא

 ,קרַאּפ טנָאמלעב ןיא ןישַאמ הילפ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז גאטימ

 -רעד ערעדנַא יד סָאוװ ,סעלעיצעּפס סעּפע טַאהעג ךיז ןיא טָאה

 .ןעטלאהטנע טינ ןעבָאה עניימ ןעגנובעלרעביא עטנָאמ

 ןיא ,רעבָא עזיד ,רעדנואוו םתס ןענייז ןעננודניפרע ענעי
 ךיילגרַאפ ַא ןיא ןעשנעמ םעד טלעטש רעכלעוו ,רעדנואוו ַא
 2 ,לעניופ א טימ

 ,שינעפעשַאב עטסניטכעמ יד ;?לכ א ןעווענ רעמיא זיא סע

 ןוא ןעק לעניופ ַא .ןעהילפ טינ ןעק ,טלעוו רעד ןופ נינעק רעד

 -- םיאורב עלַא ןופ רסיק רעד ,רע ןוא .ךיוא גילפ א וליפַא
 ןיא זיא םעד ןיא ,ןעביילברַאפ סָאד ןיוש זוס ױזַא ןוא .טינ

 ןעטקנוּפ עטסכַאוװש יד ןופ רענייא ןענעלענ ןייזטסואווַאב ןיימ

 -ענ טָאה ןעמ ןעוו ,ָאזלא .טייקניטכעמלַא רעכילשנעמ רעד ןופ
 ךיז טָאה ,ןעהילפ ךיוא ןיוש ןענעק ןעשנעמ ןזַא ןעביירש ןעמונ
 ןהעזענ סָאד ךיא בָאה רעבָא ָאד .טביולנענ טינ טעמכ רימ

 -רעד ךיז ךיא בָאה ,נידנעליו טינ .,ןעניוא ענענייא עניימ טימ

 ןייק רהעמ טינ ןיוש ןענייז יז !אהא; .?לעניופ יד ןָא טנָאמ
 .ןעיירשסיוא טלָאװעגנ רימ ךיז טָאה -- ",זנוא רעביא םינסחי

 ,טוג ץנַאג ?היפענ םעד קנעדעג ךיא

 רענַאקירעמַא ןַא ןעשיווצ שינעטעוו ַא ,סיער ַא ןעוועג זיא סע

 .ןעשילגנע ןא ןוא ןעשיזיוצנַארפ ַא ,רעהילפ
 -עגנָא טָאה ךָאנרעד .טערַאמכרַאפ ןעוועג זיא לעמיה רעד

 ,רענַאקירעמַא רעד ,ןָאסנַאשזד .?לעסיב א ןענענער וצ ןעביוה

 ןעדנואוושרַאפ זיא ןוא רעכעה ןוא רעכעה ןעביוהענפיוא ךיז טָאה

 ערעדנַא יד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ ,ןעקלָאװ ן'רעטניח ןערָאװעג

 רעטעּפש .,ןעסענרַאפ ןע'ןָאפנאשזד ןֶא בָאה ךיא .,רעהילפ ייווצ

 טבעװשעגסױרַא סנעקלָאװ יד ןופ ;ןעזיוַאב רעדיוו ךיז רע טָאה

 .טלעוו רענעי ןופ יו ױזַא ---

 -ארוה ןעדליו ַא טימ ,ּפַאכ ַא ןעבענענ ךיז טָאה םלוע רעד

 -רַאפ יו ךילבעטשכוב טקוקעג ןוא ןעסעזעג זיא ןעמ .יירשעג

 .עטפַאג

 ךימ טָאה סָאד רעבָא .סיער םעד ןענואוועג טָאה ןָאסנַאשזד
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 עכיילנ ןעוװעג יירד עֶלַא ןענייז ריס רַאפ .טריסערעטניא טינ

 ,רעדנואוי

 ךיז טָאה ריס .רעטרעבױצרַאפ ַא םייחַא קעווַא ןיב ךיא
 רעד ןוא ןעשנעמ םעד ןענעוו ןעפירנַאב עניימ עלַא זַא ,טכודענ

 ןא ,דלַאב יו .רױּפַאק .ןערָאװעג טרעקעגרעביא ןענייז רוטַאנ
 ייז סָאװ ךַאז אזַא ַאטינ זיא ;לעניופ יװ ,ןעחזלפ ןענעק ןעשנעמ

 .רעטעּפש רעדָא רעהירפ --- ןָאט ןענעק טינ ןעלעוו

 "ענג רעד טצילבענכרוד ייברעד טָאה טסילַאיצַאס ןעדעי ייפ

 טעװ שנעמ רעד זַא ,ןעניימ ֹוצ זיא סע ךילרעכעל יו :קנַאד

 רעד ףיױוא טייהכיילג ןוא טייקגיטכערעגנ ןערהיפנייא ןענעק טינ

 ! טלעוו

 זיא ,רעטעּפש ןעדנעווַא רֶאֹּפ א רשפא רעדָא ,דנעווַא םענעי

 ןייס ןעוועג סָאד ןיא ,עדער ַא ןעטלַאה וצ ןעמוקענסיוא רימ

 רעזיד ףיוא ךיא געלפ סנענירעביא ,רהיא ןיא קנַאדעג-טּפיוה

 -הילפ ןייק ןעוו ,קירוצ ןערהָאי טימ ךָאנ סעדער ןעטלַאה אמעהט

 ערעדנַא ןעבענ נעלפ ךיא ןוא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז ןענישַאמ

 העז) ןעגנואוטפיוא ס'ןעשנעמ םעד ןופ ?יפשייב סלַא ןעגנודניפרע

 .(223-291 סעשזרייּפ ,דנַאב ןעטירד
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 ,ןרױאורַא ןוא סקנָארב יד

 "רעד טרעוו ,488-42/ סעשזרייּפ ,דנַאב ןענירָאֿפ םעד ןיֹא
 -ַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשידיא ערעזנוא יו ,טלייצ
 רעהירפ זיא רעכלעוו ,קרָאי וינ ןופ לייט א ,םעלרַאה ןיא ןעצעז

 -לעז רעד עקַאט .ןעזלעפ ןוא רעדלעפ ןופ ןענַאטשַאב סנעטסייט

 ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ רערעדנַאװרעביא -- ןעדיא טרָאס רעב

 .ןערעיומ עיינ יד טיובענ סָאד ןעבָאה -- ,ןעינעמור ,ןעיצילַאג

 -ענעט ןופ ןעלייצ ןוא ןעלייצ טימ טיױברַאפ םעלרַאה ןעבָאה ייז

 ,רעזייה טנעמ

 זַא ,רימ ןעניפענ ,488 שזדייּפ ,לעטיּפַאק ןעבלעז םעד ןיא

 ןעגנַאפעגנָא טייקניטעט עשרעביפ עבלעזיד, ךיז טָאה ךָאנרעד
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 ; סקנָארב ןעסיורג םעד ןיא ,ןוַאטּפָא דנעגעג ןערעטייוו םעד ןיא

 ליפ ַא ,טדָאטש עסיורג ,עיינ ַא ןעפַאשַאב ןעמ טָאה רעדיוו ןוא

 סעכילנהע ןזיא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ; םעלרַאה יו ערעסערנ
 רעדיוו .סטיַאה ןָאטננישַאװ ןיא ,לייט רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגנָא
 רענעי ףיוא ןוא ,ןעסקַאװעגסיױא דנענענ רעסיורגנ רעדנַא ןַא זיא
 רעגייטש ןעבלעז םעד ףיוא זיא ,ןילקורב ןיא ,רעוויר טסיא טייז
 ."ןעזייה ףיוא יו, ןעסקאוועג ליווזנָארב טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא

 עיינ ןוא סטיַאה ןָאטגנישַאו ,סקנָארב יד זיא 1910 ןיא

 קרַאטש ןעוועג ןיוש ?יווזנָארב ןעבעל ןוא ליווװזנָארב ןיא סעקערטש

 קרָאי ינ .ןעדיא ערעזנוא ןופ ץלַא ,ןעסַאג עיינ טימ טיוברַאפ

 -אוועג טכַאפריפרַאפ ,טכאפיירדרַאפ ,ןערָאװעג טלעּפָאטרַאפ זיא
 ףיוא ןעטייז עֶלַא ןיא רָאנ םינ ןעסקַאװעג זןיא טדָאטש יד ;ןער
 ערעזנוא ןעבָאה ייברעד ןוא .וצ ?עמיה םוצ ךיוא רָאנ ,דרע רעד
 -דימרענוא רעייז טימ .עלָאר ערעייהעגנוא ןַא טליּפשעג ןעדיא
 ןעבָאה טייקגיהעפ ןוא טסייג-סננומענרעטנוא ,טייקגיטעט רעכיל
 -ענ עניזיר עיינ טיובענוצ קרָאי ןינ ןיא רחָאי עכילטע ןיא ייז
 ,סעדא יו רעסערגנ רעדעי ,ןעדנעג

 ,סיורג גיזיר ןעראוועג זיא גנורעקלעטַאב עשידיא יד

 ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןעטלַא םעד ןיא ,דייס טסיא רעד ףיוא

 סָאװ ,יד ,ןעטנַארגימיא ערעיינ יד טניואוועג סנעטסיימ ןעבָאה

 -עב א טכַאמענ  ןעבָאה ןוא "טנירנענסיוא , ןעוועג ןיוש ןענייז

 -כַאנ עיינ יד ןיא טפומעג ךילנהעווענ ןעבָאה ,"ןעבעל ןערעס

 | ,ןעטפַאשרַאב

 -ומַאמ עשידיא רעטנעזיוט רענילדנהעצ ןענייז רעמוז ףיוא

 -רַאװק רעמוז ףיוא רעדָא ,סליקסטעק יד ןיא ןערהאפענ סעיל

 וינ ןיא רעדָא ,קרָאי וינ טדָאטש רעד ןעבעל ,םי םייב ןעריט

 לעטרעפ-יירד ייב ,דנַאלייא ננָאפ ןיא ,םי נערב רעד  .יזריושזד

 עצנַאג טימ ןערָאװעג טיוברַאפ זיא ,טדָאטש ןופ עזייר עדנוטש

 ןעגנאגעג הירפ רעד ןיא ןענייז סע עכלעוו ןופ ,טדעטש רעמוז

 סָאװ ,ןעדיא טימ טקַאּפענ נוצ רעדעי ,ןענוצ עננַאל רענילדנהעצ

 טעּפש ןוא ,טייברא רעד וצ רעדָא ןעטפעשענ ערעייז וצ ןערהָאפ
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 -עג ַא ןוא גנערדעג ַא ןעוועג ןעלַאזקאוו יד ףיוא זיא גאטימ ךָאנ

 ערעייז ֹוצ רעצעלּפ-רעמוז יד ןיא םוא ךיז ןערעק סָאװ ,יד ןופ ףאכ

 .ןעילימאפ

 ןתעועג טָאה ןעמ ,סענעצס עיינ טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה סע

 טקרעמַאב טָאה רעטכַאבָאעב רעד ,ןעפַאמ-ןעשנעמ םינימ עיינ

 יא ,ןעננושַאררעביא ,ןעננורעדנע ,ןעכירטש עוװַאקישט רעדנעזיוט

 -רעמוז עכייר ןעסקַאװעגסױא ןענייז סע .עצנַאנ ןעשינערעקרעב

 רעמוז םעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ןריואוורַא .,ןעלעטַאה

 רַאוטַארט רענרעצליה רעטיירב ַא) קָאװדרָאב ןייז .םי םייב ןעבעכ

 ןעמַאד עטצוּפעג-רעמוז טימ טמָארטשעג טָאה (םי עמַאס םייב

 -עג ךילכעזטּפױה ןעטרָאד ןעמ טָאה טשרעוצ .ןעטנַארפ ןוא

 יא עגידרעהירפ ןופ רעדניק רענאקירעמא ,"םידוחי, ןהעז

 עכלעוו ןעגעוו ,ןערהָאי יד ןיא  ,דנַאלשטייד ןופ ןעטנַארנימ

 .ןעדיא ערעזנוא טימ לופ ןעוועג ןיוש ןריױאורַא זיא ,ָאד דייר ךיא

 "רַאװק רעמוז ךָאנ ןוא ךָאנ ,רעטייוו ןוא רעטייוו טיובעג טָאה ןעמ

 ..סַאג ַא ךָאנ סָאנ ַא ,ןעריט
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 ."לַארָאמ עיינ, א ןוא "יטירעּפסָארּפ,

 .ןעטייצ ערעסעב ןעמוקעג ןענייז 1907 ןופ סיזירק םעד ךָאנ

 ןעועג זיא סע ."יטירעּפסָארּפ, טהילבעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סע

 םָאה ןעמ .סרָאטס יד ןיא סענזיב ןוא ןעקירבַאפ יד ןיא טײברַא

 רעדיוו ןוא טלענ ןערָאלרַאפ ,טלענ טכַאמעג ,טיובעג ,טרילוקעּפס

 ,טכַאמעג

 ךיז טָאה ,"יטירעּפסָארּפ , ןופ עילַאװכ רעזיד טימ ןעמַאזוצ

 "עג רעגיטכיר --- ,טייהיירפ עלַארָאמ רערחעמ ןעקרעמ ןעמונעג

 ןעגנוהיצַאב יד ןיא טייקמורפ (*עשינַאטירויּפ רענינייוו ,טגָאז

 רעדָא סערַאבַאק ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה סע .רעטכעלשעג יד ןעשיווצ

 טיול ,עמורפ גנערטש ,עשידיסח ָאד ןעמ טניומ טרָאװ םעד טימ (*

 סָאװ ,רעדנעלגנע וד -- רענַאטורויּפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ עזעיגילער יוד

 ןוא טרעדנוהרהָאו ןעט7 םעד ןיא אקורעמא ןיוק טרירגימיוא ןעבָאה

 .דנַאלגנע-וונ סלַא טנאקאב ןענויז עכלעוו ,ןעטַאַאטש עבולטע יוד טעדנורגעג
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 ןוא רענעמ ע'דובכב ץנטנ ֹואו ,ןענַארָאטסער עכייד ,עסיזג
 -סנעבעל ןופ טסייג ןימ םעיינ ַא ןיא טצנַאטעג ןעֶבָאה ןעורפ
 סערַאבַאק עכלעזַא ןענייז ,(דנאלגנע רעסיוא) אּפָארייא ןיא .טסול
 ןיא ;ךַאז עכילנהעועג א ןעוועג רעמיא ןענַארָאטסער רעדָא
 ןא ןעוועג רעהירפ רֶהָאי רַאֹּפ ַא טימ סָאד זיא ,רעבָא אק!רעמא
 .טייקכילנעמנוא

 ןעפרָאװענּפָארא יו יֹוזַא קרָאי וינ ןיא ןעמ טָאה גנולצולּפ
 טלָאװ ןעטייז עֶלַא ןופ יִוַו יוזַא ,ךָאי ןעשינאטירויּפ םעד ךיז ןופ
 "! ןיוש נעמ ןעמ , : ןעירשעג ןעמ

 יד ןוא ,קרָאי וינ ןיא רָאנ טקרעמעג סָאד ךיז טָאה טשרעוצ
 "נא יד ןופ ןעמוק ןיחא ןענעלפ סעקינטיירלֶא רענַאקירעמַא עיינ
 טָאה ךָאנרעד .,גָאט ןעטונ ַא ןעבעל ךאלטדעטש ןוא טדעטש ערעד
 -נַארפ ןאס ,אנאקיש רעביא טיירּפשראפ "הפנמ עלַארָאמ , יד ךיז

 ,טדעטש עסיורג ערעדנַא ןוא ָאקסיצ

 -טכייל , ןעגָארט ןעמונעג ךיוא ןעבָאה ןעמַאד רענַאקירעמַא יד
 -ריטלָאקעד קרַאטש ,עקניצרוק ץנַאג יד ייב .רעדיילק "ערעניניז
 ,ןעּפיל עטברַאפענ ןוא ןעקַאב עטרעדוּפענ יד טימ ,סעסערד עט
 רעבָא ךיילגראפ ןיא .ןעטלַאהעג טינ גיפיולרָאפ ךָאנ סָאד טָאה
 .טיישרַאפ ןעוועג עיינ יד ןענייז ,סעדָאמ ענידרעירפ יד טימ
 ןעזיד ףיֹוא ןעצוּפסיוא ךיז ןענעלפ ןעיורפ עטסנידנעטשנא יד
 ואוו ,ןַארָאטסער םענייפ ַא ןיא רעניד ַא ןעסע ןהעג ןוא רעגייטש

 -עּפס א ןעוועג ןיא סע ןוא רעטסעקרָא ןַא טליּפשענ טָאה סע

 -דנעצ רַאפ ןערילַאװַאק טימ ןעצנַאט וצ ףיוא טעקרַאּפ רעלעיצ
 רעהירפ ךיז ןעמ טנעלפ סענעצס עכלעזא .ןעניוא עדמערפ רעגיל
 ןעבעל םעד ןופ לייט ַא סלַא רָאנ ןעלעטשרָאפ אאקירעמַא ןיא
 .זירַאּפ ןיא

 -עה ןעגָארט ןעמונענ ךיֹוא ןעיורפ ןעבָאה טייצ רענעי םורָא
 -ייז דנַאלשטייד ןופ .רעהירפ יו רעדיילק ערענהעש ןוא ערעל
 יד ךיירקנארפ ןופ ןוא ןעבראפ עלופטכארּפ עיינ ןעמוקעג ןענ
 ,םוטעמוא ןעגנַאנעג ןענייז סעדָאמ עיינ יד .ןענַאסַאפ ערעיירפ
 טינ ןהעש ןוא ךייר ױזַא טָאה טלעוו רעד ןיא טדָאטש ןייק רעבָא
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 ןעמַאד עטרילָאק-לעה ,עיינ יד טימ טמאלפעג ןוא טרירעמישעג

 .קראי וינ יוװ רעדיילק

 טָאה סע .עניצנייא יד ןעוועג טינ רעבָא זיא גנורעדנע עזיד

 רעד ףױא ןעסעיּפ טרָאס רעיינ א ןעזייוַאב ןעמונעג ךיוא ךיז

 ;ערענעפָא ,"ערעלעמס, ,ערעירפ -- ענהיב רענַאקירעמַא

 ןערהירוצנָא ןעביולרע טינ ךיז רעהירפ טגעלפ ןעמ עכלעוו ,םינינע

 -נָא ןעמ טָאה ,לַארָאמ .רעשינַאטירויּפ רעטרעווילנרַאפ רעד בילוצ

 "עג ןענייז ןעסעיּפ עזיד ןופ ענינייא .ןעלדנַאהַאב וצ ןעגנַאפעג

 רָאנ םלוע םעד ןעניוצעג ןעבָאה ייז ןוא ?ענָאיצַאסנעס גיליב ןעוו

 ןעבירשענ ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,אמעהט-טכעלשענ רעד טימ

 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע .ןערָאװעג

 .ךיוא טרעװ-ןעקנַאדעג ַא ןוא טרעוו ןעשירַארעטיל א טאהענ

 -טנַאלַאט יד .,קיטסירטעלעב רעד טימ ןעוועג זיא סעכילנע

 ןעמונעג ןעבָאה רעזיירד רָאדָאעט ןופ ןענַאמָאר עשיטסילַאער עלופ

 ,טייקמַאזקרעמפיוא ןעהיצ

 רע .ןעפָאלשעג טינ ךילייטַאנ טָאה רָאזנעצ לַארָאמ רעד

 טָאה רע ; ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד וצ ייֵצילַאּפ טכַארבעג טָאה

 ןעבעגעגסױרַא ןעבָאה סָאװ ,ןענַאלרעּפ יד ףיוא סעװַאלבָא טכאמענ

 -עצָארּפ-טכירעג ןעמוקענרָאפ ןענייז סע .קרעו "?ענעזָאלוצ , יד

 .רעניז רעד ןעוועג רָאזנעצ רעד זיא ןעלאפ עכנַאמ ןיא ןוא .ןעס
 ןוא סירושזד עגיטומ ןוא ענעטירשעגטרָאפ ןופ לָאצ יד רעבָא

 טירשטרָאפ ןוא טכיל ןופ ניז רעד ןוא ,ןעסקַאװעג זיא רעטכיר

 .גנוניישרע עטפָא ץנַאנ ַא ןערָאװעג זיא

 ַא גנוניימ עכילטנעפע יד טָאה טדעטש ערעסערג יד ןיא

 ,סיוארָאפ ןָאטעג זיירּפש

 -ענ ןעבירשעג ןענייז תורוש עזיד רעדייא רהָאי ייווצ עּפַאנק

 סאוו ,טּפשמ ַא ןופ ןעכַאלנָא טנעקעג טינ ךיז אּפָארייא טָאה ןערָאװ

 ?הוש ַא ןעגעג טַאַאטש רענַאקירעמַא-םורד א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 עשיניורַאד יד טנערעלעג סַאלק ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,רערהעל

 ןענעג ?לייטרוא ןַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה טּפשמ רעד .עירָאעט

 -ַאּפ ךיוא טציא ךָאנ ןעק סעכילנע .עירָאעט רעשיניוורַאד רעד
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 טָאה אפוג קרָאי וינ ןיא וליפא ןוא ; ?עטדעטש ןיילק א ןיא ןעריס
 -יּפש ראפ רעטַאעט א טפָארטשַאב קירוצ רחָאי עכילטע טימ ןעמ
 -עזרעביא רעשילגנע ןא ןיא) "המקנ ןופ טָאנ, םישַא םולש ןעל
 ןעשינעביילברעביא ,ןעמַאנסױא ץְלַא רעבָא ןענייז סָאד .(גנוצ

 .טײהנעגנַאנרַאפ רעד ןופ

 ןיא טָאה ןעמ תעשב זַא ,טקַאפ םעד ןָא ךימ טרעניארע סָאד
 ,ֿלַאנינירַא םעד ןיא "המקנ ןופ טָאנ, טרהיפעגפיוא קרָאי ןינ

 ץנעגילעטניא רעשידיא רעזנוא ןופ רעהעטשרָאפ עסיוועג ןענייז
 סע  ,עשילַארָאמנוא ןַא סלַא ,עסעיּפ רעד ןענעג ןעטָארטענסױרַא

 -ךָאפ יד ןענעג גנונעווַאב ?עקיטש א טלעקיווטנע רַאגָאז ךיז טָאה

 רעד רַאפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה ?סטרעוװרָאפ , רעד .ןעננולעמש

 ,ןעזיועג רימ ןעבָאה ןעננורהעלקרע עכילרהיפסיוא ןיא .עסעיּפ

 ,עמארד עשילַארָאמנוא ןייק טינ "המקנ ןופ טָאנ ,, זיא רָאנ טינ זַא

 .ןיז ןעשילַארָאמ-ךיוה א טָאה טלַאהניא רהיא ,טרהעקרַאפ זַא רָאנ

 ,טגיזעג ןעבָאה רימ ןוא ףמאק רעליטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע

6. 

 .יעליבוי רעגירהָאי-פ0 א

 -יירגוצ טכַאמעג ןעסָאנענ יד ןעבָאה ,1910 ,טסברעה ןיא

 סענינעמיא יד  גָאטסטרובעג ןעט-90 ןיימ ןערעייפ וצ ןעננוט

  רעבָא .(זומתב רשע-העבש --- שידיא ףיוא) ילוי ןעט6 םעד ןענייז
 ַא רַאפ טייצ עמעװקַאב ןייק טינ ןענייז ןעטַאנָאמ רעמוז יד

 יד ךָאנ -- רעבמעווַאנ ףיוא טנײלענּפָא ןעמ טָאה .ננורעייפ
 .ןעלַאװ

 ןוא סנאינוי עשידיא יד ,"ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאפ , יד

 -ראפ גנומענרעטנוא רעד וצ ךיז ןעבָאה "גניר רעטײברַא, רעד

 ךיא רעכלעוו ןופ ,טייקניצרַאה ַא ןוא טייקטיירב ַא טימ ןעטלַאה
 ןעקירדסיוא טנעקעג בָאה ךיא יו רהעמ טרהירעג ןעוועג ןיב

 גנלמאזראפ-סקלָאפ א טרישזנַארַא טָאה ןעס ,רעטרעוו טימ

 ,רעבמעווָאנ ןעט11 םעד ,דנעווא גָאטיירפ ףיוא לָאה עינענרַאק ןיא

 -ַאנ ןעט12 םעד ,דנעװַא תבש ףיוא טעקנַאב ןעסיורנ ַא ןוא

 .רעבמעוו

 ןעמ טָאה (רעבמעווָאנ ןעט12 םעד ,תבש) גָאט ןייא ףיוא
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 ךיז לָאז "סטרעוורָאפ , רעד ידכ ,"רָאטקַאדער סיוא , טֿכַאמעג רימ

 נָאט םענעי טָאה גנוטייצ יד .בוט-םוי םעד וצ ןעבענּפָא ןענעק
 סטרעוורָאפ , רעד ןופ רעהעטשרָאפ טימ ,םיובנענייפ .ב טרהיפעג

 .עטימָאק-סגנוטַאראב עלעמרָאפנוא סלַא "ןָאשיײאיסָאסַא
 רעד ןופ טכיראב ַא ןעטלַאהטנע טָאה שזדייּפ עטשרע יד

 רעצנַאו רעד רעביא טפירשרעביא ןַא טימ ,גנולמַאזרַאפ-סקלַאפ

 ןופ ?ייט ןעסיורג ַא טמענראפ רעכלעוו ,טערטרַָאּפ ַא ןוא שזדייּפ

 -רַאפ ןעצנַאנ ןיא זיא שזדייּפ לעקיטרַאטייל יד .שזדייּפ רעד

 .יעליבוי םעד וצ ךייש ןענייז סָאװ ןעלקיטרַא טימ ןעמונ

 ; טכירַאב םעד ןופ נוצסיוא ןַא זיא עדנענלאפ סָאד

 ןופ ,טקאּפענ ןעװעג דנעוַא ןעטכענ ןיא לָאה יגענרַאק,

 -לעוו ,ןעשנעמ רעדנעזיוט טימ ,עירעלַאנ עטסכעה יד זיב שזדייטפ
 ס'ןאהאק .בא עסָאנעג ןערעייפ וצ טלעמַאזרַאפ ךיז ןעבָאה עכ

 ,םואעליבוי ןעגירהָאי 0

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעסעזענ ןענייז שזדייטס ן'פיוא,
 רעד ןופ רעטערטרַאפ ,אקירעמַא ןיא גנונעוַאב רעטײברַא רעשידיא
 עכילנעזרעפ עליפ ןוא קרָאי ןינ ןיא גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס

 ,רַאליבוי םעד ןופ דניירפ

 יד ןעגנאהענרעטנורַא ןענייז (סעשזָאל) סעסקַאב יד ןופ,
 -|י ןופ ןוא ןענאיצאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס ןופ סרענעב עטיור
 טָאה רע עכלעוו ןוא ןעדנירג ןעפלָאהעג טָאה ןַאהַאק עכלעוו ,סנָאינ
 .ןעיובמיוא ןעפלָאהעג סעדער ענייז טימ ןוא רעדעפ ןייז טימ

 טנעקעג ןעמ טָאה עטלעמאזרַאפ רעדנעזיוט יד ןעשיווצ,

 טימ ןענייז עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס עטלַא ןופ רע'םינּפ יד ןהעז
 גנונעואב רעד ןיא ןעװענ קירוצ רהָאי ניצנַאװצ רעדָא ןהעצ
 גנַאל ןענַאד ןופ ןיוש ןענייז ייז ןופ עליפ .דייס-טסיא רעד הוא

 עלענַאיסעּפָארּפ רעדָא טיילסענזיב טנייה ןענייז ייז ןוא ,קעװַא
 ןענייז ייז ,טרעטש ערעדנַא ןיא רַאנָאז ןעניואוו עכנַאמ .ןעשנעמ
 בוט-םוי םעד ןערעייפ וצ טייוו ןופ ןוא טנעהָאנ ןופ ןעמוקעג
 סלַא ןַא רעמיא ןֹופ ןעטכַא ןוא ןערהע ייז ןעמעוו ,ןַאמ םעד ןופ
 .ןעבעל ןעניטסייג רעייז ןופ לָאווק רעד

 ןענופעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ רעדנעזיוט יד רעסיוא;
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 סקָאב םוצ ןוא "סטרעװרָאפ, ןופ סיפָא ןיא ןענייז ,לָאה ןיא ץַאלּפ

 ןעמ ןעטעבעג ןוא ןעשנעמ רעדנעזיוט ךָאנ ןעמוקענ לָאה ןופ סיִפָא
 "םוי םעד ןיא ךיז ןענילײטַאב וצ טייהנעגעלעגנ א ןעבעג ייז לָאז

 ינענרַאק ןהעצ .ןענאזטנע טזומעג ייז ןעמ טָאה רעדייל .בוט

 -נעזיוט עלַא ןעמענוצניירַא גונעג סיורג ןעוועג טינ ןעטלָאװ סלָאה

 ןייז ֹוצ ןַאהַאק .בא ןעסירגַאב וצ ןעשנואווענ ןעבָאה סָאװ רעד

 .בוט-םוי ןעסיורנ

 .בא ןעוו ,רהוא 9 טקנוּפ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה רעייפ רעד,

 -ַאב ןיא ענחיב רעד ףיוא ןערָאװעג טרהיפענפיורַא זיא ןַאהַאק

 ןוא לעססָאר עסָאנעג ,טיווקליה סיררָאמ עסָאנעג ןופ גנוטיילנ

 טליּפשענפיוא טָאה רעטסעקרָא רעסיורג רעד ,סנעפפעטס ןלָאקניל

 ךיז ןעבָאה עטלעמאזרַאפ רעדנעזיוט יד ןוא ,?עזעילעפרַאמ יד;

 "טרישטעג} גנַאלױעטונימ ןוא רעצעלּפ ערעייז ןופ טלעטשעגפיוא

 ,רַאליבוי םעד טרידָאלּפַא ןוא

 יד ןופ סעדער-סגנוסירגַאב יד ןעננַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןַאד,
 עטנענימָארּפ יד ןופ ןוא ןענָאיצַאזינַאגרָא עליפ יד ןופ רעהעטשרָאפ

 .ןַאהַאק .בא ןופ דניירפ עכילנעזרעּפ

 -לעװ ,ןרעּפלַא ה .רד ןעוועג זיא רענדער רעטשרע רעד,

 טלעטשעגרָאפ עטימָאק םואעליבוי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה רעכ
 רעדנַאסקעלַא עסָאנעג גנולמַאזרעפ רעד ןופ ןַאמרעשט םעד

 ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעטָאפ רעד ,סַאנָאי

 ,אקירעמַא

 ןעטלַאהעג ןענייז עכלעוו ,סעדער ןופ ןענוצסיוא ןעמוק ָאד
 -ליה סיררָאמ : דניירפ ןֹוא ןעסָאנעג עדנעגלָאפ יד ןופ ןעראוועג

 ןלָאקניל ,םיובנענייפ .ב ,ל?עססָאר דרַאװדע סלראשט ,טיווק
 .ש ,ןיקנעּפ בָאקיישזד ,ןָאדנָאל ריאמ ,ןייטשנייוו .ב ,סנעפפעטס

 .שטַאגלוב .ש ןוא עּפסַאק םהרבַא ,גניק דרַאוװדע ,יקסווָאנַאי

 יד ןופ ןעגנוסירנַאב ןעזעלענּרָאפ טָאה ןיקנעּפ בָאקיישזד

 -עזקע לארענעג םעד ןופ ,ןעטּפאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאמ

 -נַא ןופ טסיל א ןוא "גניר רעטייברא םעד ןופ טעטימָאק וויטוק

 .ןעמַארנעלעט-סגנוסירנַאב ערעד

 סטרעוװורָאפ, רעד ןופ סערדַא רעד זיא עדנעגלָאפ סָאד
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 לעקיטרַא-טייל רעד ףיוא טקודדענּפָא זיא רעכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא

 : שזדייּפ

 .רָאטקַאדער רהיא וצ "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעװרַאּפ , יד

 ןעקירד ,"ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוװרָאפ , ןופ סרעבמעמ יד ,רימ

 עסַאנעג וצ גנוסירגַאב עטסמירַאװ ןוא עטסכילצרעה רעזנוא סיוא

 ,םואעליבוי ןענירהאי-80 ןייז וצ ןַאהַאק .בא

 ךיז רימ ןעלהיפ ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעבעגסױרַא יד םלַא

 עסָאנעג .םינתוחמ עטסטנעהָאנ יד בוט-םוי ןעגיטנייה ןייז ףיוא

 -עפ ןייז טימ ,רעדעפ רעגידריווקרעמ ןייז טימ טָאה ןַאהַאק .בא

 .סלַא סולפנייא ןעלַארָאמ ןייז טימ ןוא טסילאנרושז סלֵא טייקניה

 ?סטרעוורָאּפ, םעד טכַאמעג ,רערהיפ רעטיײברַא ןוא טסילאיצַאס

 רעשידיא רעטסערג רעד רַאפ סולפנייא ןעשילַארָאמ ןוא טכַאמ ןיא

 ,טלעוו רעד ןיא גנוטיוצ

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאהַאק .בַא עסָאנעג

 ןיא רָאטקַאדער רעטשרע רהיא ןעוועג זיא רע .גנוטייצ רעזנוא

 -פיוא ןהענ ןעפרַאד רהיא ףיוא טנעלפ ןעמ ןעוו ,ןערהָאי ענעי

 ןיא רעטײברַא יד ןעשיווצ גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ עלַא ןעכַאמ

 וצ טנעהַאנ ןענַאטשעג זיא רע .רעּפעש יד ןיא ןוא סנאינוי יד

 ןייז ןופ ?אירעטַאמ עטסעב סָאד טימ טציטשעג רהיא ןוא רהיא

 טגיטפעשַאב ןעוועג זיא רע סָאװ רחָאי עכילטע יד ןיא רעדעפ

 ןוא .ןעלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ עשילגנע יד ןיא ןעביירש טימ

 יז ןעוו ,קירוצ רהֶאי ןיינ טימ ןעמוקענקירוצ רהיא וצ זיא רע

 רהיא ןופ טָאה ןוא רעזעל עלעפייה ַא טימ טעשטומעג ךיז טָאה

 ,רעהעטשרָאפ רעגיזיר רעד -- טנייה זיא יז סָאװ סָאד טכַאמענ

 -רעד סע עמיטש סעמעוו ,ןַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס רעגיטכעמ רעד

 ךעלעקניוו עלַא ןיא רעזעל ןָאילימ לעטרעפ ַא גָאט ןעדעי טכיירנ

 .אקירעמא ןופ

 ןעטכַא ןוא ןערהע דנַאל ןעזיד ןיא רעטַײברַא עשידיא יד

 סָאװ עטסניד עסיורג יד רַאפ זיולב טינ ןַאהַאק .בא ןעסָאנעג

 טנעקעג םהיא ןעבָאה ייז ,ןַאנרֶא רעייז טעטסיילעג טָאה רע

 -יא ןוא ןעסייה רעייז רַאפ ,רָאטַאטינַא ןוא רערהעל רעייז רַאֿפ

 -רָאפ רעד רעדייא ןערהָאי עליפ ,עליפ דניירפ םענעבעגרעב



 ןעבעל ןוומ ןופ רעמעלב 600

 ןיא טייקניטעט ס'ןשהאק עסָאנעג .טעדנירגענ ךיז טָאה "סטרעוו

 רעביא טייוו טײרּפשרַאפ זיא גנונעוואב רעטייברַא רעשידיא רעד
 ,גנוטייצ רעזנוא ןופ ןעצענערג יד

 ןופ לייט עטסניטכיו יד זַא ,ןענעקרענא רעדעי טעװ ךָאד

 -ענ ןעו ."סטרעוורָאפ , םעד טימ ןעדנוברַאפ זיא טייברַא ןייז

 -עג טינ ןעבעל ןייז ןיא ךַאז רעדנַא ןייק טלָאװ ןַאװַאק עסָאנ

 ןעניזיר ַאזַא רעטייברַא עשידיא יד רַאפ ןעיובוצפיוא יו ןָאט

 ןיוש ןיילא ראפרעד רע טלָאװ ,גנוטייצ עזיד יוװ ןַאנרָא-ספמַאק

 -רַא עשידיא עצנאג יד סָאװ גנונעקרענא ןוא ערהע יד טנידרַאפ

 .טנייה םהיא טקנעש דנַאל ןעזיד ןיא טלעוו רעטייב

 -ןָאפ , רעד טעוװ ,ןהעננֶא טעװו ףמַאק רעטיײברַא רעד ןמז לכ

 -ַאפ יד ןיא ץַאלּפספמַאק םעד ףיוא ןהעטש רעמיא "סטרעוו

 טעוװ ,ןעבעל טעוו "סטרעוורָאפ , רעד ןמז ?כ ןוא ,ןעהייר עטשרעד

 -לעוו ,רָאטקַאדער ןעטסערנ ןוא ןעטשרע ןייז ןעקנעדעג רעמיא רע

 .טכַאמ-ןעזיר עגידלַאװג ַאזַא טכַאמענ םהיא ןופ טָאה רעכ

 רע .רָאטקַאדער רעזנוא זיולב טינ זיא ןַאהַאק עסָאנענ ןוא

 ןערהָאי עליפ יד ןיא .עסָאנעג ןוא דניירפ רעזנוא ךיוא זיא

 רעטייברא רעד ןיא זנוא טימ ןעדנוברַאפ ןעווענ זיא רע סָאװ

 -לָאמ ןייז טימ טכַאמעג טבילַאב זנוא ייב ךיז רע טָאה גנונעווַאב

 תמא ןוא ,טייקכאפנייא ןייז טימ ,טסיינ ןעשיטַארקַאמעד םָאק

 ,טייקבילדניירפ עניצרַאה

 סָאװ ,ץרַאה עמירַאװ ַא טימ שנעמ א ןיא ןַאהַאק עסָאנעג

 דניירפ ענייז ןופ ןעדעי רַאפ עביל ןוא עיטַאּפמיס טימ טנָאלש

 עיטַאּפמיס עמירַאו עזיד ,טייקניצרַאה עזיד ןוא ,עטנַאקעב ןוא

 ,"םטרעוורָאפ , ןיא ןענָארטעגנײרַא רע טָאה ,ןעשנעמ-טימ יד רַאפ

 "היפ ,רערהעל ַא רַאפ רעסיוא ,גנוטייצ רעזנוא טכַאמענ טָאה רע

 עסיורג יד ואוו ,ןַאנרַא םעד רַאפ ךיוא ,רעפמעקרָאפ ןוא רער

 -רעה ערעייז ןעדיירסיוא ןענעק ןעסַאמ עדנעדייל עטקירדרעטנוא

 -ייז עכלעוו ,ןעשנעמ-טימ ערעייז טימ ךיז ןעדיירפיונוצ ןוא רעצ

 .טַאט ןוא טָאר טימ ןעפלעה ייז ןענעק ןוא רעכילקילג ןענ

 -קאדער רעזנוא סלא ןע'ןַאהַאק .בא עסָאנעג ןעסירגַאב רימ
 "הָאי-ס0 ןייז וצ ,עסָאנעג ןוא דניירפ ,רעהעטשרָאפ ,רערחעל ,רָאֵט
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 טימ ןעביילב וצ גנַאל ךָאנ םהיא ןעשניוו ןוא םואעליבוי ןעניר

 .גיז רעזנוא ןעבעלרעד וצ ןוא ףמאק ןיא זנוא

 ןעמַאנ ןיא ,םיובנעגייפ .ב ןופ ןעבירשעג ,עדנעגלָאפ סָאד

 ןיא לעקיטרַא-טייל רעד זיא ,עיצקַאדער רעד ןופ ןעגעלָאק עֶלַא ןופ

 : 1910 ,רעבמעווָאנ ןעט19 ם'נופ "סטרעוװרָאּפ , םעד

 .רָאטקַאדער רעזנוא ןופ רהַָאילבוי םוצ

 רָאטקאדער רעזנוא רימ ןעבָאה גָאט ןעניטנייה םעד ףיוא

 "רקפה ַא ןעבָאה רימ ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ןעפרָאוװענסיורא

 .ןעליו רימ סָאװ ןעקורד ןוא ןעביירש רימ .טלעוו

 ןעגָאז רעזייק א ףױא וליפא ןעמ געמ ןעניוא יד רעטניה,

 ! רָאטקאדעד ַא ףיוא וליפא --- "תמא םעד

 רבח רעזנוא וצ רימ ןעקיש טפַאשדארעמַאק ןוא עביל טימ

 -ַאלטַארג עכילצרעה רעזנוא ,ןַאהַאק .בא עסָאנעג ,רָאטקַאדער

 .גָאטסטרובעג ןעט80 ןייז ןופ גנורעייפ רעד וצ ןָאיצ

 "רעד רבח ַא וצ םירבח יװ ,"טפַאשדַארעמַאק ןוא עביל טימ ,

 סינטלעהרַאפ ערעדנַא ןייק טינ לָאמנייק ןעלהיפ רימ ?ייוו ,רַאפ

 ,םהיא ןוא זנוא ןעשיווצ

 "רַאפ , ןופ רעזעל ןָאילימ לעטרעפ םעד ןופ החמש יד זיא סע

 .עשיריא דנעזיוט טרעדנוה יד ןופ החמש יד זיא סע ןוא .,"סטרעוו

 עליפ ןופ החמש יד ןיא סע ןוא .רעטײברַא ןוא ןענירעטיײברַא

 סע ןוא .ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ ןעטסילַאיצַאס רעדנעזיוט

 עשילגנע ןופ רעבָאהביל ןוא רעזעל ןעסַאמ ןופ החמש יד ןיא

 .רוטַארעטיל

 ןוא דניירפ ,רעדירב ןופ החמש יד סע זיא עֶלַא יד ייב ןוא

 זיא .דַארעמַאק ַא ןוא דניירפ ַא ,רעדורב ַא ןעד --- ןעדַארעמַאק

 יַאב ןופ םעטָא רעד .טוט רע סָאװ גנידצלַא ןיא ןַאהַאק .בא

 "ענסיוא עצנַאנ ןייז רעביא טבעווש טפַאש'רבח ןוא טייהנעדייש

 .טייקניטעט עבילטנעפע עטיירב

 -על ןעכילטנעפע רעזנוא ןופ טנָארפ ןיא רע טהעטש רהָאי 8

 גנורעדנַאװנייא עשידיא עסיורג עטשרע יד טימ ןעמוקענ .ןעב

 רעד טימ ןעסקאוועגנעמַאזוצ טייקגיטעט ןייז זיא ,דנַאלסור ןופ

 רעיינ רעד ןיא "םוטנעדוי ןעשידיא,, םעד ןופ עירָאטסיה רעצנַאנ



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב :

 -נייה םוצ זיב גנַאפנָא רהיא ןופ ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ,םייה
 | וי ,גָאט ןעניט

 טייקניטעט עטיירבעגסיוא ערַאברעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ! טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רע ןעלָאר ?יפיוו ןיא ! ןעוועג זיא סָאד

 טצעשעג רע זיא אמַארד ןוא רוטַארעטיל ןיא רעזייווגעוו סלַא
 ןעקנַאדרַאפ וצ םהיא ןעבָאה עכלעוו ,רעדנעזיוט ענילהעצנוא ןופ
 ,ןעטסנוק עזיד ןיא תוניבמ רעייז

 -סנעבעל ערעלוּפָאּפ ןיא רערעלַאב ןוא רעטלַאהרעטנוא סלַא
 -רַאפ טינ ןענעק סָאװ ןעסַאמ יד ייב טבילַאב רע זיא עיפָאזָאלימ
 ."טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ , ןענַאטעילעּפ ענייז ןעסעג

 םעד טכַאמעג רעדנעזױט ףיוא טָאה "הריתי המשנ; ןייז
 םהיא ןוא רסומ עדנעלעדייא ןוא עדנערעטסיײנַאב ןופ קורדנייא
 ןעטסטסנרע םעד ןיא רעגידערּפ-לַארָאמ סלַא ןעמָאנ ַא טכַאמעג
 - ,טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעטסמַאזקריוו ןוא

 -ענ טרעוו רעלעטשטפירש רעשילגנע סלא גנוטיידַאב ןייז
 עטסדנעטיידַאב ןוא עטסערנ יד ןופ הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא טלעטש
 .דנַאלסור ןיא רעקיטירק ןוא אקירעמא ןיא ןעטארעטיל

 -ָארטסַא ערַאטנעמעלע ,םזיניוורַאד ןופ עיצאזיראלוּפָאּפ ןייז
 ןופ גנורּפשרוא ,עדנעטשנעגעג עכילטפאשנעסיוו-רוטַאנ ,עימָאנ
 -עג ,.וװ .ז .א ,עיזעֶָאּפ טביירש ןעמ יװ ,ךַארּפש רעכילשנעמ רעד
 -נייה ץזיב "טפנוקוצ , ענילָאמַא יד ןופ רעזעל רעדנעזיוט ןעקנעד
 -רַאפ ,עטכייל ןופ רעטסומ סלַא סָאד ןענַאמרעד ןוא גָאט ןעגיט
 .,ןעגנורהעלַאב-סקלָאפ עכילטפַאשנעסיו עכילדנעטש

 ,םזיסקרַאמ ןופ ןעּפיצנירּפ-טנורג יד רעביא ןעלקיטרַא ענייז
 ,"לַאטיּפַאק , ?עטיּפַאק ןעטשרע םעד ןופ עיצַאזירַאלוּפָאּפ ןייז
 -עג םהיא ןעבָאה ?לַאטיּפַאק ןוא טײברַא ןיול, לעכיב ןייז. ןוא
 ןופ סרָאטַאזירַאלוּפָאּפ עטסעב יד ןופ ןעהייר יד ןיא טלעטש
 | : .םזיסקרַאמ

 עלָאר ןייז טצעשעג ץלַא יו רהעמ ךילריטאנ זיא זנוא רַאפ
 -ָאינוי-דיירט ןוא םזילַאיצַאס ן'רַאפ רָאטַאטיגַא רעגידרעייפ סלַא
 -סנעבעל ןייז ןעוועג זיא סעכלעוו ,טפירש ןוא טרָאװ ןיא םזינ
 ,עבאנפיוא

 רעשינַאקירעמַאשידיא רעטסכיירגלָאפרע רעד סלַא ןוא
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 "סטרעוורָאפ , רעד זיא עיצקַאדער ןייז רעטנוא סָאװ ,טסילַאנרושז

 ענייא ןוא טלעוו רעד ןופ גנוטייצ עשיריא עטסערג יד ןערָאװעג

 | ,טלעוו רעד ןופ ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס עטסערג יד ןופ

 רע טָאה טייקגיטעט עטיירבעגסיוא עגיטייזליפ ַאזַא ןיא

 עצנַאג עזיד ןוא .טכַאמענ רעלוּפָאּפ ןוא טנעכייצעגסיוא ךיז

 -עד'ףיט ַא ןופ טשרעהאב ןעוועג רעמיא זיא ענייז טייקניטעט

 ןייק .טייקגידנעהילפ-ךיוה ןופ ןמיס ןייק .ןָאט ןעשיטַארקַאמ

 ןעכייצ ןייק ,ןָאט-ןערָאסעּפָארּפ םענעבירטרעכיא ןא ןופ רוּפש

 .ףָאזָאליפ ןוא ?ודנ ַא ןופ ענימ עשינסחי א ןופ

 "עוו יירשעג רעגיבייא ןייז ,"שידיא עשידיא , לעטרעוו ןייז

 -ַאמ יד ראפ רעלוּפָאּפ רהעז ןעביירש וצ טייקנידנעווטיונ יד ןענ

 -ָאמעד-ףיט ַא סלא טייקגיטעט עצנַאג ןייז טריזירעטקַארַאכ ,ןעס

 ,"תולדג , ןעדעי ןופ ,ןָאט ןעשי'נסחי ןעדעי ןופ יירפ ,עשיטארק

 .עיזנעטערּפ ענעבירטרעביא עדעי ןופ ,יירעטסיימ-לוש עדעי ןופ

 ןעטיירמורא ןעניבייא ןייז ןעטלַאה ןעמ געמ ןעבירטרעביא רַאּפ

 סלַאפנעדעי טנייצ סָאד רעבָא .טעטירַאלוּפָאּפ ןופ לעדרעפ ן'פיוא

 -נעטערּפ עכיוה ןֹופ טייהיירפ עטולָאסבַא ייס ,טייהנעדיישַאב ייס

 .טרָאפ ןעכלעוו דנעגריא ןופ עיטַארקרָאטסירַא ןוא סעיז

 ףיוא םינתוחמ עטנעהָאנ ןעלהיפ ךיז זנוא טכַאמ סָאד ןוא

 .החמש ןייז

 עשי'נסחי ןעבענוצּפָא םהיא טנאזטנע ךיז ןעטלָאװ רימ

 םהיא טגאזטנע ךיז ןעטלָאװ רימ ."ףעש , םעד סלא "טסעשט ,

 "ריא ןיא טעטירָאטױא ןערַאבלהעּפנוא םעד סלא ןערעטעגרַאפ וצ

 עטספיט יד טימ ןוא ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ רעבָא .סָאװטע דנעג

 ,רבח ןערעייט ןוא ןעיירט סְלַא םהיא רימ ןעסירגאב גנונעקרענא

 ןוא ןעגעלָאק ןוא ןעסָאנעג סֵּלַא זנוא ןופ --- דַארעמַאק ,רעדורב

 "רא םעד ןופ לעיצעּפס ,גנורעקלעפַאב רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ

 ,רעפמעקרָאפ רעיירט רהיא סלא ,סַאלק רעטייב

 יּפִא ןטסָאה טרעדנוהרהָאי בלַאה ַא !דארעמַאק ןוא ענעלָאק

 -עפ ענייד עלַא טימ ןוא טלעוו רערעטסניפ רעזיד ףיוא טבעלעג

 "עג טסָאה וד .ןעכַאמ גיטכיל יז ןעפלָאהעג וטסָאה ןעטייקניה

 רהיא רערָאּפמעט ןעטכיילַאב ןעצילב-סעטסייג ענייד טימ ןעפלָאה
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 -אב רעקַאלפ-ףמַאק ןייד טימ ןעפלָאהעג טסָאה וד .,טראוונענעג
 .טפנוקוצ רהיא טפַאהרעיוד ןעטכייל

 ןייד זא ,ןחעז טסנעק וד ןעד .טנייה ןיוש ןיול ןייד טסָאה וד
 ,טסיזמוא ןעוועג םינ ןיא טײברַא

 -יואוואב טנעמענעט יד ןופ ןעבעל ןערעטסניפ םעד ןיא ןעוו
 ַא וצ סָאד ןיא -- ?עטכיל גיטסייג ַא טנייה טלעקניפ רענ
 .טייברַא ןייד ?ייט ןעסיורג

 -ַאפ רעייז ןופ טייקענרומכ ןוא טיײקטסוּפ רעד ןיא ןעוו
 -לַאהרעטנוא ערעטנומ ןופ ?הַארטש ַא ןירַא זיא ןעבעל ןעילימ
 -ַאנ ,אמַארד ,רוטַארעטיל רעביא בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעגנוט
 ,טסנידראפ ןייד ליפ רהעז סָאד זיא --- םזילַאיצַאס ,רוט

 ןוא סקיטשירפ ערעגָאמ ערעייז וצ ,ןעשיט ערעייז ףיוא ןעוו
 ןיא --- שיילפ ןוא רעטוּפ ךעלקיטש ןעמוקעגוצ ןענייז ,ןעגָאטימ
 ערעייז ןיא ןעמענ לייטנא ןייד ןופ טַאטלוזער רעד ךס ַא סָאד
 .ןעפמאק

 ןהעז וצ טבעלרעד וטסָאה רהאי 80 ענייד וצ טקנופ ןעוו
 טריזינַאגרָא טוג סָאלק רעטייברא ןעשידיא ןעצנַאג םעד טעמכ
 -ַאנרעטניא םעד ,ףמַאק ןעדנעצנעלנ ןייז ןיא ךיירגלָאפרע ןוא
 -עמַא ןיא ןוא ,דנַאטשוצ ןעכילרעה א ןיא םזילַאיצַאס ןעלַאנָאיצ
 -- פערגנַאק ןיא םזילַאיצָאס ןופ ךורבנייַא ןעטשרע םעד אקיר
 םעד טימ טנידרַאּפ רשכ ריד טסָאה וד עכלעוו דיירפ ַא סָאד זיא
 -ָארטעגיײב םעֶלַא םעד וצ טסָאה וד ןעד .םינּפ ןייד ןופ סייווש
 .סלח ןעלופ ןייד ןעג

 -לֶא , ןעמָאנ ןעדנעסַאּפ םעד ןעבעגעג טסָאה וד ןעמעוו ,יד
 -- עלעוטקעלעטניא ייס ,עשי'ץראה-םע ייס --- ?סעקינטיַאד
 -ויזְלַא ליפ ױזַא טימ שנעמ ַא :ןעפיירגַאב םינ רָאג סָאד ןענעק
 ךָאנ טָאה ןוא ,אקירעמַא ןיא רהָאי 98 ןיוש ,ןעטייקגיהעפ עגיט
 -ּפִא יאדוא ?יבָאמָאטָא ןֵא ןופ ,טינ זיוה טנעמענעט ןייק וליפא
 "? ןופרעד רע טָאה סָאװ, .טדערענ

 רענָאילימ רעטסערג רעד סָאװ ,סָאד ןופרעד טסָאה רעבָא וד
 טסָאה וד : ןעפיוק וצ ןעגירק טינ ןענָאילימ עלַא ענייז רַאפ ןעק
 -געזיוטנהעצ ןופ טײקרַאבקנַאד ןוא רעדנעזיוט ןופ עביל ע'תמא
 יד ןעמוקנָא סיוארָאפ ןהעז ןופ טייקנילעזקילג יד טסָאה וד .רעד
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 ןופ ןוא טייתשנעמ רעדנעדייל רעד רַאפ טייצ עכילקילג ,ענהעש
 ,ןעפלָאהעגוצ ליפ יוזא וצרעד טסָאה וד זַא ןעלהיפ

 ,שנואוו רעסייה רעד זיא ןעבעלרעד ךָאנ סע טסלָאז וד זַא

 ענייד ייז ןעשיווצ ,רעדנעזיוט עליפ ןופ טנייה טסגירק וד ןעכלעוו

 ,עיצקַאדער רעד ןופ ןענעלַאק

 -ייז (םואעסייל ?ליה יררָאמ םעד ןיא) טעקנַאב םעד ףיוא
 רעהעטשרָאפ --- ןָאזרעּפ טרעדנוה ףניפ ייב דנעזעװנַא ןעוועג ןענ

 עכילנעזרעּפ עניימ ,סעיצאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס ,סנָאינוי ןופ

 .(רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא עכילטע ייז ןעשיווצ) דניירפ
 טדעטש עגימורַא יד ןופ סעיצאזינַאנרָא רעטייברא עשידיא

 ,רעטערטרַאפ טקישעג ןעבָאה
 ןעטלַאהעג ןענייז סעדער .טרירָאקעד ןעוועג זיא לָאה יד

 -ָארּפ יד ןופ ןוא סעיצַאזינַאנגרָא ןופ רעהעטשרָאפ ןופ ןעראוועג
 רענייא .גנוגעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעשנעמ עטסטנענימ
 -סירב רוחטרַא ןעוועג זיא סעדער ןעטלַאהעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ
 .?לַאנריושזד גנינוויא, ןופ רָאטקַאדער רעטמהיראב רעד ,ןיעב

 -ַאב רעד ןענעוו ןעגָאז וצ ךיז טרעדָאפ טרָאװ ןעלעיצעּפס ַא

 ןוא ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ ,יקסוָאנַאי .ש ןופ גנוגילייט

 ."עמיטש רעטיײברַא עיירפ יד ,טפירשנעכָאװ רעייז ןופ רָאטקַאדער
 (רענגעג רערעטיב ַא לָאמַא) רערעזנוא רעננעג רענעזעוועג רעזיד

 סָאד .דניירפ עטסעב ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג ןיוש טציא זיא

 ןענעװו ןערָאװעג טקרעמַאב זיא (28/ שזדייּפ) רעהירפ סָאוװ

 .ןיקסווָאנַאי .ש ןעגעוו ןעקרעמַאב ָאד ןעמ ףרַאד ,ןע'טסָאמ ןַאהָאי
 ןיא ;ןערָאװעג טרעקַאב טינ רע זיא טקנוּפדנַאטש רעזנוא וצ

 רעבָא ןענייז רימ .ןעגנַאגעגרעבירא טינ רע ןיא ײטרַאּפ רעזנוא

 טפַאשדניירפ ןייז ןוא ,ןעננוהיצַאב עכילדניירפ רהעז ןיא ןעוועג

 .ביל ןעוועג זנוא זיא

 "סול ןעניטראנענייא ןוא טפַארק-רענדער רענייפ ןייז טימ

 ןעגנולמַאזרַאפ ענעי ןופ עליפ טריצַאב רע טָאה רָאמוה ןעניט

 .רעטקַארַאכ ײטרַאּפ ןייק ןעגָארטענ טינ ןעבָאה עכלעוו ,ערעזנוא

 .החּפשמ רעזנוא ןופ םענייא סלַא טכַארטאב םיא ןעבָאה רימ
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 .עדייבעג-"םטרעוורָאפ , עגיקָאמש-ןהעצ ַא

 ווֶא יטעייסָאס יד, טָאה םואעליבוי םעד ךָאנ געט עכילטע

 ןַא טייקיפיטריוס ַא ןעבעגענסיורַא ?סרעזיײטרעװדַא ןעקירעמַא

 .118,900 ןיוש זיא "סטרעוורָאפ , ןופ ןָאשיילוקריוס יד

 יז .רעטייו ךס ַא קעװַא ןָאשיילויקרויס ןייז זיא רעטעּפש

 גנוטייצ עשידיא ַא רַאפ רעבָא 200,000 ןעגנורּפשעגרעבירַא זיא

 רנעגריא ףיוא ןעבענעגסױרַא טרעוו סאוו גנוטייצ ַא רַאפ ןוא --

 רהעז ַא ךיוא 100,000 זיא -- ךַארּפש רעשידנעלסיוא רערעדנַא

 ןיא םשור ַא טכַאמענ טָאה טכיראב רעד ,לָאצ עכילנהעוועגנוא

 ,דנאל ןעצנַאג ן'רעביא עסערּפ רענַאקירעמַא רעד

 סָאד .ןיילק וצ ןערָאװעג זיא ,ייוודָארב טסיא 178 ,עדייבענ יד
 ןיא ןוא ,רעהירפ רהֶָאי רַאּפ ַא טימ ךָאנ ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה

 179 ,זיוה עטסקענ יד טפיוקענּפָא ןָאשײאיפָאססַא יד טָאה 9

 -לֵא עדייב ןעפרַאװ-וצרעטנורַא קעווצ םעד טימ ,ייוודָארב טסיא

 -רעדָאמ ַא ןעלעטשוצפיוא סטַאל ייווצ יד ףיוא ןוא ןערעיומ עט

 .גנוטייצ עכילנעט ַא ןופ ןעננורעדָאפ יד טיול ,ןינב םענ
 לָאז ןעמ ערייבעג טרָאס ַא רַאפ סָאװ ןעוועג זיא ענַארפ יד

 ענינייא .ןעננוניימ ייווצ ןעוועג ןענייז םעד ןענעוו ןוא ,ןעלעטש
 ריפ ןופ זיוה ַא ןעבָאה ףראד ןעמ זַא ,טביולנעג ןעבָאה רעדילנטימ

 ,רעדיו ,דצ רערעדנַא רעד .ננוטייצ רעד רַאפ רָאנ -- שזאטע
 ,ױזַא ,רעיומ ןענישזַאטע-ןהעצ ַא רַאפ ןעכָארּפשענסיױא ךיז טָאה
 -יוצ רעד ןופ גנולײטּפָאסטפעשענ ןוא עיצקַאדער רעד רעסיוא זַא

 ןייא ןוא (ןערעמיצ-סגננולמַאזרַאפ) סמורדנניטימ ןייז ןעלָאז ,גנוט

 -וילק רַאפ ,ןָאזרעּפ דנעזיוט םורַא ןופ םלוע ןַא רַאפ לָאז רעסיורג

 בָאה ךיא .ןעטרעצנָאק ,סרושטקעל ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןעסַאמ ענ

 רעד ןערָאװעג טלָאװ ןינב ַאזַא ,דצ ןעטייווצ םעד טציטשרעטנוא

 קָאטש ןהעצ ענייז טימ ןוא גנונעװַאב רעטייברא רעזנוא ןופ רעטנעצ
 יד ןייז טְלָאװ סָאד .טייקמַאזקרעמפיוא ךס .ַא ןעהיצ רע טלָאװ

 ;לַאטרַאװק ןעשידיא ןעטלַא ןעסיורג םעד ןיא עדייבענ עטסכעה

 --- קרַאּפ דרַאוס -- ץַאלּפ רעיירפ ַא זיא טנערָאפ ןופ יו ױזַא ןוא
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 עקערטשי עסיורג ַא ףיוא ןהעז "סטרעוורָאפ , טרָאװ רעד ךיז טעוװו

 -סנָאיצַאטיגַא רעטונג ַא ןייז אפוג סָאד טעװ ָאזְלַא ; םורא ןוא םורַא

 .גנונעװַאב רעד רַאפ ןוא גנוטייצ רעד רַאפ ?עטיפ

 .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא גַאלשרָאפ רעטייווצ רעד

 ,לאד דנעזיוט 248 ןעטסָאק טפרַאדעג טָאה גנומענרעטנוא יד

 שעק ראלאד דנעזיוט 60 טאהעג "סטרעוװרָאּפ , רעד טָאה םעד ףיוא

 -טרָאמ ןעבענעג זייוולייט ןעמ טָאה עגירעביא סָאד ףיוא ,(ןמוזמ)

 ןופ טידערק רעד .ןעקנַאב יד ןיא טגרָאבעג זייוולייט ןוא סעשזדעג

 .טצינערנַאבנוא טעמכ ןעוועג ןיוש ןַאד זיא ?סטרעוורָאפ

 -רָאפ , רעד ןופ גנומיטשּפָא רעד טימ ,רעגניזעלש טָאה ךיוא

 יד ןופ ןענישַאמ ססערּפ יירד טלעטשַאב ,"ןָאשיײאיסָאספַא סטרעוו

 -ַאמ ּפיאטָאערעטס עטסיינ יד ןוא ןעלעדָאמ עטסעיינ ןוא עטסערג

 יד טרעסערנרַאפ ךיוא רע טָאה ייז וצ .ןעננוטכירוצ ןוא ןעניש

 .ןענישַאמ-ץעז להָאצ

 -נייא רעד רעבָא ,לַאטיּפַאק רעגיזיר יא טרעדָאפענ ךיז טָאה סע

 ןיא ןוא סיורג רהעז ןעוועג ןיוש זיא "סטרעוורָאפ , ןופ טפנוק

 .ןעסקאוועג לענש

 -ךיב רעד ןוא עיצקַאדער יד טָאה 1911 רַאונַאי ןעטנ םעד

 ןֵא ןיא טפומענרעבירא גילייווטייצ ?סטרעװרָאפ , ןופ סיּפִא סענ

 ןעטיירפַאב םעד ףיוא ןוא .ייוודָארב טסיא 91 ןיא ,זיוה רעדנַא

 ןעיוב ןעמונעג ןעמ טָאה ייוודָארב טסיא 175 ןוא 179 ןופ ץַאלּפ
 .גנידליב "סטרעוװרָאפ , ענישזאטע-10 יד

 ,1912 יַאמ ןיא ןערעוװו גיטרַאפ טלָאזעג טָאה עדייבעג עיינ יד

 (דנַאב ןעמרעפ ןופ עדנע)








